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 مقدمة

 

 من املهن الديناميكية والحية والتي تتميز بظهور العديد مـن Trainingمهنة التدريب 

االتجاهات الحديثة يف هذه املهنة، سواء يف جانبهـا النظـري أو يف مامرسـتها وتطبيقهـا، ومـن 

 كنـوع مـن Coaching كوتشـنجهذه االتجاهات الحديثة عـىل سـبيل املثـال ظهـور فكـرة ال

 كمفهوم جديد يشري ببسـاطة إيل التـدريب باملعايشـة أو كوتشنج فال،التطوير ملهنة التدريب

لتوجيه وتقديم االستشارات للعميل سواء يف الحياة أو يف العمل، وهو متكني  وهو ا،باملصاحبة

العميل من زيادة وتحسني قدرته عيل األداء، لتحقيـق السـعادة والنجـاح الشـخيص واملهنـي، 

 .وهو عملية نقل العميل من أين هو اآلن ؟ إىل حيث يريد أن يكون

ِّوهذا الكتاب يعرف ال هنة، تهدف إىل تحسني مهـارات فهـم  بأنه فن وعملية ومكوتشنجُ

الذات، وتحديد األهداف، وتعزيـز مهـارات السـعادة والنجـاح الشـخيص واملهنـي يف الحيـاة، 

 والـتعلم، ،الحـوار، واملعايشـة: مثـل(والعمل بواسطة الجهود املهنية التي يقوم بها الكـوتش 

العميل، أو املسـتفيد والـذي ، وذلك بالتعاون مع ...)والتدريب، والتوجيه، والتمكني، واملتابعة

 .قد يكون فردا أو قائدا أو جامعة أو فريقا أو منظمة

؛ حتى أصبح ليس فقط اتجاها حـديثا يف مهنـة كوتشنجوتطور األمر يف موضوع ال

التدريب، بل مهنة جديدة تنبثق من رحم مهنة التدريب، وعلم النفس، ومهنة الخدمة 

 بأنها رسيعة التطور واالنتشـار، فلقـد أشـارت  وهذه املهنة الجديدة تتصف،االجتامعية

 صـناعة ( هـى أرسع ثـاين صـناعة يف العـامل كوتشـنجمجلة هارفارد لألعـامل أن مهنـة ال
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، وستصبح خـالل السـنوات الـعرش القادمـة لهـا أولويـة يف اختيـارات طـالب )مساعدة الذات

 . الجامعة كمهنة لهم

 مهنـة التـدريب، :وكثري من األشخاص املهنيـني مـن مختلـف التخصصـات، وخاصـة مـن

، وعلـم )تخصص اإلدارة السلوكية والسلوك التنظيمي وتنميـة املـوارد البرشيـة(إلدارة ومهنة ا

 ولـغـة الجـسـد، والربمـجـة اللغوـيـة ،والـصـحة النفـسـية) وخاـصـة عـلـم نـفـس النـجـاح(اـلـنفس 

بدأوا التحول إىل مامرسة )... وخاصة طريقة خدمة الفرد(العصبية، ومهنة الخدمة االجتامعية 

ارها مهنة شابة، ومهنة وليدة حـديثا، ومهنـة ناقصـة، فهـي مازالـت يف ، باعتبكوتشنجمهنة ال

االعرتاف املجتمعي بها، والتحديد الدقيق ألهدافها، :  مثل،حاجة إيل استكامل مقوماتها املهنية

ومبادئها، ومعارفها، وأدواتها، ومهاراتها، ومناذجها، وقيمها الخاصة بها، فمعظم هذه املقومات 

 العمل عيل استكاملها وتـدعيمها؛ حتـى تصـبح مهنـة كوتشنج عىل مهنة التحتاج من القامئني

  .مكتملة املقومات مثل باقي املهن اإلنسانية األخري

ُ، يعد هـذا الكتـاب كوتشنجويف ضوء ندرة املراجع سواء العربية أو األجنبية عن مهنة ال

محاولـة جـادة لرشح من الكتب النادرة التي صدرت باللغة العربية عن هذا املوضـوع، فهـو 

 من منظور تكاميل متعدد األبعاد والـرؤي، فالكتـاب يتنـاول مفهـومي كوتشنجماهية مهنة ال

السعادة والنجاح، من حيث التعريف واألنواع واألهمية ووسـائل تحقـيقهام، مـن منطلـق أن 

أو أفـرادا أو قـادة ( هى مساعدة العمـالء سـواء كـانوا كوتشنجأحد األهداف الرئيسة ملهنة ال

ـا أو املنظـمـة كـكـل ـاة ) ـمـدراء أو جامـعـات أو فرـق ـعـىل تحقـيـق الـسـعادة والنـجـاح يف الحـي

 ... والعمل

، مـن كوتشـنجيتناول الكتاب نشأة وتعريف وأهداف وفوائد وأطراف وعنـارص مهنـة ال

 وعلـوم كوتشـنجخالل إلقاء الضوء عيل مهارات ومعارف ومؤهالت الكـوتش، والفـرق بـني ال

، ثـم يعـرض كوتشـنجأخالقيـات ومعـايري وأنـواع ومجـاالت وجلسـات الومهن أخري، وقيم و

 ..كوتشنجالكتاب مدارس واسرتاتيجيات ومداخل ومناذج مهنة ال
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  : كالتايل، يتكون الكتاب من تسع فصول

 املهارات– املهام – العنارص –املاهية . (.كوتشنج ال:الفصل األول  ( 

 الجلسات– املامرسات – الصفات –هالت  املؤ–املعارف . (.كوتشنج ال:الفصل الثاين ( 

 املدارس– الوسائل – املجاالت –األنواع . (.كوتشنج ال:الفصل الثالث ( 

 واملهن األخرى. .كوتشنج ال:الفصل الرابع 

 اإلخالقيات واملبادىء. .كوتشنج ال:الفصل الخامس 

 الطريق إىل السعادة. .كوتشنج ال:الفصل السادس 

 النجاح يف الحياة والعمل..كوتشنج ال:الفصل السابع  

 األدوات–املداخل . (.كوتشنج ال:الفصل الثامن ( 

 االسرتاتيجيات-النامذج (. .كوتشنج ال:الفصل التاسع ( 

 ومعرفة الفرق بينهـا ،كوتشنجويؤكد الكتاب عىل رضورة االهتامم بدراسة وفهم مهنة ال

 أن يطـور املامرسـني ملهنـة وبعض التخصصات املهنية املتشابهة معها، أيضا يؤكد عـيل رضورة

 أنفسهم باملعـارف واملهـارات املهنيـة، وأن يلتزمـون بـالقيم واألخالقيـات واملعـايري كوتشنجال

 . املتعلقة مبامرسة هذه املهنة، ويطبقوا مبادئها بكل مهنية

 رضورة تنظيم :ولتحقيق ذلك فإن هذا يتطلب تحقيق أمور كثرية منها عىل سبيل املثال

، وعدم منح األشـخاص غـري املـؤهلني أو األشـخاص الـذين يـحرضون برنامجـا جكوتشنمهنة ال

 عـيل كوتشـنجتدريبيا ملدة خمسة أيام لقـب كـوتش، ورضورة أن يحـرص املامرسـني ملهنـة ال

التنمية املهنيـة املسـتمرة، وتشـجيعهم عـيل االنضـامم إيل الجمعيـات والهيئـات واالتحـادات 

، كوتشـنج وتشـجيع املـؤلفني عـىل نرش كتـب يف مهنـة ال،كوتشـنجاملهنية العاملة يف مهنـة ال

 ... وحضور املؤمترات الدولية واإلقليمية واملحلية يف هذه املهنة

 هذا ولقد تـم اسـتخدام العديـد مـن املراجـع العربيـة يف إعـداد الكتـاب، باإلضـافة إىل 
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ملراجـع املنشـورة يف  نظرا لنـدرة ا،"اإلنرتنت"االستعانة ببعض مواقع شبكة املعلومات الدولية 

 . موضوع الكتاب

 تـدريس الكتـاب لطـالب :وميكن االستفادة من الكتـاب يف تحقيـق عـدة أغـراض، منهـا

 التـدريب واإلدارة والتنميـة البرشيـة وعلـم :الدراسات العليـا يف التخصصـات املهنيـة التاليـة

ام الكتاب كملـف النفس واإلرشاد والتوجيه والخدمة االجتامعية والطب النفيس، أيضا استخد

  ...كوتشنجتدريبي يف جميع الربامج التدريبية يف موضوعات ومستويات مهنة ال

وهذا هو العمل العلمي املشرتك الثاين الذي جمع بني املؤلفني، فقد تشاركا من قبـل يف 

، تـم )املـايض والحـارض واملسـتقبل(تأليف كتاب عن الرعاية االجتامعية يف اإلمـارات بعنـوان 

ـام نرشه يف ـارات يف الـع ـة ،1996 اإلـم ـتامع والخدـم ـم االـج ـم عـل ـالب قـس ـه لـط ـم تدريـس  وـت

 .االجتامعية بجامعة اإلمارات لعدة سنوات

 ،واملؤلفان يقدما الشكر هلل سبحانه وتعاىل عىل توفيقهم يف إعداد هذا الكتاب املتواضـع

  .والذي به بعض النواقص بال شك، فالكامل هلل وحده سبحانه وتعايل

 ،، التوفيقـهالـلوب

 

 املؤلفان  

 2018ديب  -القاهرة  
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 الفصل األول

 كوتشنجال

  املهارات- املهام - العنارص -املاهية 

 

 مهـنـة ديناميكـيـة وحـيـة تتمـيـز بظـهـور العدـيـد ـمـن االتجاـهـات Trainingالـتـدريب 

  كوتشـنجانبهـا النظـري أو يف مامرسـتها وتطبيقهـا، وظهـور فكـرة الالحديثة فيها، سـواء يف ج

)Coaching (كوتشـنجكنوع من االتجاهات الحديثـة مـن أجـل تطـوير مهنـة التـدريب، فال 

كمفهـوم جدـيـد يـشـري للـتـدريب باملعايـشـة، والتمكـني اـلـذايت، والتوجـيـه الفـعـال، أي تـقـديم 

، وهو متكني العميل لزيـادة وتحسـني قدرتـه االستشارات للعميل سواء يف الحياة أو يف العمل

عىل األداء لتحقيق النجاح الشخيص واملهني، وهو عملية نقل العميل من أيـن هـو اآلن ؟ إىل 

؛ حتى أصـبح اتجاهـا حـديثا، ومهنـة كوتشنجوتطور األمر يف موضوع ال. حيث يريد أن يكون

لـتـدريب والخدـمـة ا(جدـيـدة تتـصـف برسـعـة التـطـور واالنتـشـار منبثـقـة ـمـن رـحـم مهنـتـي 

 كوتشـنج أن مهنـة الHarvard Business Review، حيث أشارت مجلة هارفارد )االجتامعية

، وخالل عرش سنوات قادمة ستصـبح )صناعة مساعدة الذات(هي أرسع ثاين صناعة يف العامل 

 .لها أولوية يف اختيارات طالب الجامعة كمهنة لهم
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تخصصات املهنية، مثل علم الـنفس والصـحة وكثري من األشخاص املهنيني من مختلف ال

النفسية، والتنمية البرشية ولغة الجسد، والربمجة اللغوية العصبية ومهنة الخدمة االجتامعية 

طريقة خدمة الفرد، ومهنة اإلدارة تخصص اإلدارة السـلوكية وتنميـة املـوارد البرشيـة، بـدأوا 

امرسني لها عـىل مسـتوى العـامل عـام  حيث وصل عدد امل،كوتشنجالتحول إىل مامرسة مهنة ال

بليـون دوالر تقريبـا، بيـنام  2 كوتش، يحصلون عىل دخل سنوي يصـل إىل 47500إىل  م2000

 . كوتش94100 إىل 2015 عام IBIS Worldزاد العدد حسب تقرير مجلة 

 :كوتشنجالنشأة التاريخية لل

فهـوم يسـتخدم م يف جامعـة إكسـفورد، مب1830 كان يف كوتشنجأول استخدام ملصطلح 

لتوجيه الطـالب يف الجامعـة، وخاصـة فـيام يتعلـق بتأديـة االمتحانـات، وجـاء أول اسـتخدام 

 .م1861 فيام يتعلق مبهنة الرياضة يف كوتشنجلل

 يف العصـور coachوترجع أصل كلمة كوتش إىل اللغة الالتينية، حيث استخدمت كلمـة 

يقة األكرث أناقة يف ذلك العرص، وظلت هذه الوسطى لإلشارة إىل عربة خيول النقل، ألنها الطر

ًالكلمة دامئا مرادفة لألناقة، ثم استخدمها الرياضيون لإلشارة إىل املدربني الذين دربوا العبيهم 

هى كلمة مـن اللغـة " كوتش" بينام يري أخرون بأن كلمة ،وجعلوهم يحققون أفضل النتائج

قة ينقل الشخص من مسـاحة إىل مسـاحة املجرية، ومعناها عربة بحصان، فالكوتش يف الحقي

 .أخرى من التطوير الذايت، مثل العربة التي تنقل الشخص من مكان ملكان آخر

 يف أمريـكـا يف مـجـال الرياـضـة، لجـعـل الالعـبـني يف كوتـشـنجوـقـد ـبـدأت فـكـرة ال

مختلف األلعاب يخرجوا أفضل ما لديهم، ويحققوا املزيد من النتائج املرتفعـة، حيـث 

يف رياضة التنس، بتصـميم أسـلوب متكـن مـن خاللـه التعامـل ) جالوي(رب بدأها املد

 بصورة صحيحة مع عقل الالعب ومشاعره، مثلام يتعامل مع مهارته الفنية، ومن أهـم 
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 ).2018 :تامر زنايت: انظر" (املنافس األقوى بداخلك أنت وليس من حولك"اقتباساته 

 التـدريب والتنميـة البرشيـة، فأصـبحت وتبلورت هذه الكلمة وتم استخدامها يف مجال

 تدريب املدربني الذين يدربون األفـراد، لتطـوير قـدراتهم بسـهولة وأناقـة؛ كوتشنجأهداف ال

لكلمـة ) ing(حتى أصبحت أسلوبا تدريبيا فريدا يف التطوير البرشي، ثم أضيف إليها املقطـع 

)coach (االستمرارية  لتعني)2018: أحمد البدري: انظر.( 

 نجاحـا كبـريا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، انتقلـت كوتشنجد أن أثبتت مهنة ال وبع

لبعض دول أوروبا الغربية وخاصة بريطانيا، وبلغـت ذروتهـا يف منتصـف التسـعينيات، وبـدأ 

 ومنهجه هذه املهنـة كوتشنج يف أوروبا بإنشاء منظامت وجمعيات ملدريب الكوتشنجمدربو ال

موـعـة ـمـن اـملـنظامت يف أمريـكـا وأوروـبـا متخصـصـة يف دورات حـيـث ـبـرزت مج بـطـريقتهم،

، ثم انترشت هـذه املهنـة بشـكل رسيـع يف كثـري مـن دول العـامل، ومنهـا كوتشنجوجلسات ال

م وحتي الوقت الحـارض، ومـن مظـاهر 2010الدول العربية التي إهتمت بها مؤخرا منذ عام 

 مرص :مـثـل(ن اـلـدول العربـيـة ـهـذا اإلـهـتامم إنـشـاء مراـكـز ومؤسـسـات تدريبـيـة يف كـثـري ـمـ

، ـثـم كوتـشـنجمتخصـصـة يف تـقـديم دورات ال..) . والـسـعودية والكوـيـت والجزاـئـر والـسـودان

. م2017 بالسودان عام كوتشنج، إىل أن تم تأسيس اإلتحاد العريب للكوتشنجتقديم جلسات ال

نيـة التـي وبعد ذلك انترش املفهوم أكرث، وصارت هناك العديـد مـن املـنظامت والهيئـات امله

 .كوتشنج ملامرسة مهنة Professional license تعطي ترصيحا أو ترخيصا مهنيا

علم الـنفس والصـحة :  تاريخيا مبجاالت عديدة من املعرفة، منهاكوتشنجتأثرت حركة ال

ـة  ـادة، والتنمـي ـار، والقـي ـيم الكـب ـة اإلدارة وتعـل ـة، ومهـن ـة االجتامعـي ـة الخدـم ـية، ومهـن النفـس

 أوال، Sport Coaching يف مجال الرياضـة كوتشنج وقد ظهر ال،البرشية الشخصية، والتنمية 

 كأحـد األنـواع الرئيسـة يف هـذه املهنـة، ثـم Life Coaching الحيـاة كوتشـنجثم ثانيا ظهر 

 . القياديكوتشنج املهني أو الوظيفي، والكوتشنج ال:ظهرت أنواع أخري، مثل
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  :ومن رشوط الحصول عىل هذا الرتخيص املهني

 ن يكون الشخص أصال مدربا معتمداأ. 

 كوتشنجأن يحرض عدد من الربامج التدريبية يف موضوع ال . 

 أن يكون مامرسا لهذه املهنة لفرتة مناسبة . 

 أن يكون قد تعامل مع عدد معني من العمالء. 

وسوف يتم إلقاء الضوء عىل هذه الرشوط الحقا، إال أن هذا األمر قد أصـبح بعـد ذلـك 

 صحي يف كثري من األحوال، نظـرا لحداثـة معظـم هـذه املـنظامت والهيئـات غري مفضل وغري

املهنية، وضعف الكثري منها، وتحول األمر يف كثري من األحيـان إىل مجـرد تجـارة الهـدف منهـا 

 .تحقيق مكاسب مالية

 :كوتشنجتعريف ال

، كوتشـنجتـم اطالقهـا عـىل مفهـوم ال) أجنبيـة وعربيـة(هناك تسـميات ومصـطلحات 

 - التمكـني الـذايت -التـدريب باملعايشـة : م يف تعريفه وتحديـد بعـض خصائصـه، منهـاتساه

 . التدريب عىل الحياة- التدريب الشخيص -التوجيه الفعال 

 :كوتشنج التعريفات األجنبية لل:أوال

 يهتم بالتحسني الفوري ألداء املهـارات وتطويرهـا مـن كوتشنجال: Parsloe 1995بارسلو  -1

 .ال التعلم والتوجيه والتدريب باملعايشةخالل شكل من أشك

 عملية تعاونية، تركز عىل حل املشـكلة، وموجهـة نحـو كوتشنجال: Grant 1999غرانت  -2

تحسـني أداء العمـل، والخـربة يف الحيـاة، والـتعلم   ومنهجية يسهل فيها الكوتش،النتائج

 .املوجه ذاتيا، والنمو الشخيص للعميل أو للمستفيد

 تعظيم إمكانات الشخص لتحقيق أقىص قدر مـن كوتشنجال: Whitmore 2003ويتمور  -3

 . ومساعدته عىل التعلم بدال من التعليم،األداء

 . فن تسهيل أداء وتعلم وتطوير الشخصكوتشنجال: Downey 2003دوين  -4
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 هـو تحـالف قـوي يهـدف إىل تعزيـز وتحسـني كوتشنجال: Whitworth 2007ويتورث  -5

 .يق الفعالية للعميل يف الحياة أو العملعملية التعلم مدى الحياة وتحق

 هـو رشاكـة مـع العميـل عـن طريـق كوتشـنجال: ICF 2014 كوتشـنجاالتحاد الدويل لل -6

 . تحفيز تفكريه ليصل إىل أقيص استفادة من إمكاناته الشخصية واملهنية

 مشاركة تضمن إعطاء اآلخرين من كوتشنجال: Donald Whitmer 2014دونالد ويتمر  -7

ًفرص التي متثل قدرا كبريا من التحديالدعم وال ً . 

 هو تفعيل قدرات الشـخص الكامنـة كوتشنجال: Robert Morris 2015روبرت موريس  -8

 .لرفع أدائه إىل أقىص درجة، وهو مساعدة الشخص عىل التعلم بدال من تعليمه

 هـو عمليـة مسـاعدة ومتكـني كوتشـنج ال:Robert Simic 2016تعريف روبرت سميث  -9

تحقيـق أـهـدافهم واإلنجـاز الشـخيص واملهـنـي مـن خـالل ـبـث األمـل ـلـديهم اآلخـرين ل

 . وتحسني جودة تفكريهم

 ـهـو توـسـيع نـطـاق كوتـشـنجال: Business Dictionary 2018ـقـاموس إدارة األـعـامل  -10

 التوجيـه -احتياجـات الفـرد وإنجازاتـه (أساليب التدريب التقليدية لتشمل الرتكيز عىل 

 ).حايدة وغري الحاكمة عىل األداء ردود الفعل امل-واملتابعة 

 :كوتشنج التعريفات العربية لل:ثانيا

 هو حوار تعـاوين وعمليـة منهجيـة متمركـزة كوتشنجال): 2015 (كوتشنجمؤسسة عرب  -1

 .حول الحل، لتسيري التغيري من وإيل العميل عن طريق مصادقته

 العـمـالء  رشاـكـة تفاعلـيـة تـسـاعدكوتـشـنج ال:)2015(ـهـاين العـمـري وعـلـوي عطرـجـي  -2

الحصول عيل نتائج مرضية يف حياتهم الشخصية واملهنية، ومـن خاللهـا يتحقـق للعمـالء 

 .معرفتهم بذواتهم ويطورون من أدائهم ويعززون من نوعية حياتهم
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 رشاكة مع العميل يف عملية إبداعية مثرية للتفكري، تلهـم كوتشنج ال:)2016( خالد العيد -3

لتـي تتسـم العميل الستخراج طاقاته الكامنة، وهو أمر مهـم خصوصـا يف هـذه األيـام وا

 .بوجود بيئة معقدة وغري مستقرة

 هو عالقة مهنية إنسانية مستمرة تسـاعد النـاس كوتشنج ال:)2016(غياث خليل هواري  -4

يف الوعي بإمكانياتهم، وتوسيع خياراتهم للوصول ألفضل قـرار يسـاعد يف إحـداث نتـائج 

 .استثنائية يف حياتهم الشخصية واملهنية

 هو التوجيه بالطرق اإليجابيـة لزيـادة كوتشنج ال:)2016 (أثري القحطاين وهاين باحويرث -5

 . اإلنتاجية يف جميع املجاالت الحيوية

 هو التوجيه الفعال أو املدرب الشخص، ودوره يتلخص كوتشنجال): 2016(حسني عيادة  -6

سـواء تجـاوز عقبـة أو (يف مساعدة ومساندة شخص، للوصول إىل قيمة ونتيجة إيجابيـة 

 .)ا تحقيق هدف أو غريه

 عملية مساعدة يقـوم بهـا الكـوتش لقيـادة العميـل أو كوتشنجال): 2016(أحمد مجدي -7

 .املستفيد إيل توضيح وتحديد وتخطيط وااللتزام بتحقيق أهدافه يف جوانب حياته

 هو التـدريب باملعايشـة وزيـادة اإلنتاجيـة، باسـتخدام كوتشنجال): 2017(أحمد البدري -8

ة اآلخـرين للوصـول إيل قـدراتهم الكامنـة مـن أجـل مهارات التوجيه الفعال يف مسـاعد

 .املصلحة املتبادلة

" املسـتفيد"و" الكـوتش" هـو تحـالف متنـاغم مـا بـني كوتشـنجال): 2017(سائد يـونس  -9

ًمـصـمم خصيـصـا الستكـشـاف وتحفـيـز الطاـقـات الكامـنـة واملـسـاعدة ـعـىل فـهـم اـلـذات 

  .وتحقيق أعظم األهداف والرغبات

 هـو التـدريب باملعايشـة مـع املحبـة، لزيـادة االنتاجيـة شـنجكوتال): 2017(أمين دبـور  -10

 . باستخدام مهارات التوجيه الفعال

 ـهـو طريـقـة عالجـيـة، وأداة رائـعـة لتعزـيـز األداء كوتـشـنجال): 2018( اليـحـي الــلــهعبد -11

 .واإلنتاجية
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الكـوتش (تعـاوين بـني شخصـني  هـو حـوار تفـاعيل، كوتشـنجال): 2018(أحمد البـدري  -12

، يهدف إلـى تحرير طاقات الفرد الكامنة من أجل أداء وجـودة حياتيـة أعـىل، )والعميل

لتمكني املستفيد، ومساعدته إلحداث التغيري املطلوب مـن خـالل تيسـري عمليـة الـتعلم 

 .كوتشنجالذايت واملسؤولية الحياتية يف ال

جديد يشري ببساطة إيل التدريب باملعايشـة  كمفهوم كوتشنجفإن ال... ويف ضوء ما سبق

أو باملصاحبة والتمكني الذايت، وهو التوجيه وتقديم االستشارات للعمالء سواء يف الحياة أو يف 

 وهو التمكني للعمالء لزيادة وتحسني قـدرتهم عـيل األداء لتحقيـق النجـاح الشـخيص ،العمل

 ....إىل حيث يريدون أن يكونوا وهو عملية نقل العمالء من أين هم اآلن ؟ ،واملهني

 بأنه فن وعملية ومهنة تهـدف إيل تحسـني مهـارات فهـم كوتشنجأيضا ميكن تعريف ال

الذات وتحديد األهداف وتعزيز مهارات النجاح الشخيص واملهني يف الحياة والعمل بواسـطة 

ب والتوجيـه  الحوار واملعايشـة والـتعلم والتـدري:مثل(الجهود املهنية التي يقوم بها الكوتش 

بالتعـاون مـع العميـل أو املسـتفيد والـذي قـد يكـون فـرد أو قائـد أو ..) .والتمكني واملتابعة

 .جامعة أو فريق أو منظمة

 :كوتشنج أهداف ال

مثلام أن أبطال الرياضة العامليون ال ميكن أن يفكروا بالتـدرب لوحـدهم دون الحصـول 

ن العديد مـن أنجـح قـادة األعـامل، عىل إرشادات وإرشاف ودعم كوتش ريايض متخصص، فإ

ُاملدراء، املحرتفون يف مختلف املجاالت، رواد األعامل، وأصحاب الطمـوح املرتفـع، يسـتعينون 

أحيانا بكوتش شخيص محرتف يساعدهم عىل إحداث قفزات نوعية يف حيـاتهم واالنتقـال إىل 

 .املرحلة التالية من الوضوح والنجاح والرثاء واألداء

  إىل تحرير طاقات الفرد الكامنة مـن أجـل الوصـول ألداء أعـىل نجكوتشيهدف ال
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وجودة حياتية أكرث قيمة ومتعة، ومتكني املستفيد ومساعدته إلحداث التحسينات املطلوبة يف 

 والتفكـري بطريقـة أفضـل، ،يساعد العميل عىل مواجهة الحقـائق كوتشنجحياته، مبعني أن ال

اة من منظور إيجايب ووجهة نظر أوسـع وأعمـق، مـام وتعرف نفسه بشكل أوضح، وفهم الحي

 يساعد العميل عىل تعـرف كوتشنجيساعده عىل الوصول إىل حلول جديدة ومناسبة، وأيضا ال

 والتي تجعله يسلك سلوكيات غري مرغوبة من غري تفكـري وال وعـي ،العادات السيئة يف حياته

 .وال تحكم

يسـاعد  كوتشـنجكذلك ال

هـداف العميل عـيل معرفـة األ

املطـلـوب تحقيقـهـا وتحدـيـدها 

بشـكل سـليم ودقيـق وواـضـح، 

ومعرفة طرق وأساليب جديدة 

لتحقيق هذه األهـداف بشـكل 

 ـهـو عملـيـة كوتـشـنجأرسع، فال

.. .نقل العميل من أين هو اآلن

إىل حيث يريـد أن يكـون، كـام 

 . هو موضح يف الشكل التوضيحي

ىل إدارة ذاته أو نفسه بشكل أفضل  يف أن مساعدة العميل عكوتشنجوبالتايل يساهم ال

 من خالل خطط يضعها بنفسه، مع االسرتشاد مبعلومات ونصائح وتوجيهات وارشـاد الكـوتش

  .)2018 : ؛ أحمد األعور2017 :أنظر سائد يونس(

يـوفر ) العميـل والكـوتش(إن الحوار اإليجايب واملتبادل واملبارش وجها لوجه بني كل من 

لتواصل والنقاش املطلوبني، مبا يساهم يف توضـيح األمـور للعميـل أو فرصا حقيقية وإيجابية ل

 . للمتدرب، سواء كانت هذه األمور متعلقة بالحياة أو بالعمل
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 :كوتشنجفوائد ال

 : فوائد عديدة، منهاكوتشنجلل

 .مساعدة العميل عىل تعزيز أسلوب حياته، وتحسني طرق األداء يف العمل -1

إـعـادة تحدـيـد األـهـداف، واإلنـصـات، : (تـصـال مـثـليـسـتخدم مجموـعـة ـمـن مـهـارات اال -2

ملساعدة العمالء عىل تغيري وجهات نظرهم وبالتايل اكتشاف نهـج ..) .والحوار، والتوضيح

 .مختلفة لتحقيق أهدافهم

ـة والرياـضـية  -3 ـاة، الـصـحية والشخـصـية واملهنـي دـعـم العـمـالء يف مختـلـف مـجـاالت الحـي

  .الروحية، وما إىل ذلكواالجتامعية واألرسية والسياسية واألبعاد 

 2011 مؤسسة كبرية خـالل شـهر فربايـر 250ويف دراسة بريطانية مع مدراء التطوير يف 

 : أوضحت الدراسة أن،2011 يونيو15وتم نرشه يف 

 80 %كإدارة لتطوير موظفيهاكوتشنجمن الرشكات الربيطانية تستخدم ال . 

 95 % عىل املؤسسة واألفراد من خالل  كوتشنج رشكة أشارت إىل فوائد مامرسة ال250من

 %.96زيادة اإلنتاجية عىل مستوى الفردي وعىل مستوي املؤسسات بنسبة 

 :كوتشنجأطراف عملية ال

 .  العميل والكوتش: طرفني رئيسيني، هامكوتشنج لعملية ال

   Clientالعميل : الطرف األول

 النـاس الـذين  أو Work Unit  أو وحـدة العمـلBeneficiaryالعميل أو املستفيد 

، ألن هـذه كوتشـنج، وهـو الطـرف الـرئييس يف عمليـة الكوتشـنجيف حاجة إىل خدمات ال

 يتعامـل مـع النـاس كوتشـنجاملهنة ظهرت ملساعدة العميل وتقـديم الخـدمات إليـه، فال

  ولكـن لـديهم صـعوبات وتحـديات – وليس مع املريض النفسيني أو العقليني -الطبيعيني 

 لصورة املطلوبة واملناسبة، ويف تحقيق التوازن والسعادة يف حيـاتهم يف تحقيق أهدافهم با
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 ، هم أشخاص أصحاء وكثـري مـنهم نـاجحونكوتشنجمبعني أن معظم عمالء ال... أو يف عملهم

ولكنهم قد يكونوا عـالقني يف إحـدى مراحـل حيـاتهم، أو يرغبـون بإحـداث تغيـريات حياتيـة 

دة كوتش متخصص، وقد يكونوا أفرادا أو قادة أو جذرية، ويودون الحصول عىل دعم ومساع

 الطـالب وخريجـي املـدارس :املنظمة ككل، ومن أمثلـة هـؤالء العمـالء مدراء أو جامعات أو

واملعاهد والجامعات واملوظفون الجـدد والعـاملون واملـدراء والقيـادات وأصـحاب املشـاريع 

 .الصغرية والرياضيون واملمثلون والرشكات الناشئة

  Coach الكوتش :الثاينالطرف 

ِّالكوتش أو املـدرب املمكـن املوجـه املرشـد املستشـار، مـدرب الحيـاة، كلهـا مسـميات  َ ُ

 بـالكوتش، وهـو الطـرف كوتشـنجوألقاب مهنية تدخل تحت مظلة مايطلق عليه يف مهنـة ال

، فبدونـه لـن يـتم تقـديم كوتشـنج يف عمليـة ال– بعـد العميـل أو املسـتفيد –الرئييس الثاين 

 ،كوتشـنج للعميل أو للمستفيد، فهو الشخص املهني الذي ميـارس مهنـة الكوتشنجدمات الخ

وهو الذي يتواصل مع العميـل أو املسـتفيد ملسـاعدته عـىل فهـم نفسـه، وتحقيـق أهدافـه، 

وتطوير حياته الشخصـية واملهنيـة، وهـو الشـخص املطلـوب منـه االلتـزام بقـيم وأخالقيـات 

الواجهة الرئيسة لذات املهنة، والذي يتحمل املسـئولية الكـربى ، وهو كوتشنجومبادئ مهنة ال

 .يف ازدهارها وتطورها

 :كوتشنجعنارص عملية ال

 ميكن تحديد بـاقي كوتشنجوهام طرفا عملية ال)  الكوتش–العميل (إىل جانب كل من 

 : يف اآليتكوتشنجالعنارص الرئيسة لعملية ال

 الحاجات -1

 املشكالت -2

 العالقة املهنية -3

 الحياةمواقف  -4
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 أرسة العميل -5

 املدرسة التي يدرس بها العميل -6

 املنظمة التي يعمل بها العميل -7

  :وفيام ييل نلقي الضوء عىل بعض هذه العنارص

 الحاجات: أوال

الحاجة هى وضع طبيعي وميل فطري يـدفع اإلنسـان إىل تحقيـق غايـة مـا داخليـة أو 

رغبـة أو  ": بأنهـاMichael Mannخارجيـة، شـعورية أو ال شـعورية، ويعرفهـا ميشـيل مـان 

مطلب أسايس لدى الفرد يريد أن يحققه، ليك يحافظ عىل بقائه وتفاعله مع املجتمع وقيامـه 

 ".بأدواره االجتامعية

وإذا مل تتشبع الحاجة يحدث نوع من االضطراب واالختالل الفسـيولوجي أو الـنفيس أو 

 هذه الحاجة، ولـذلك يعـرف الـبعض االجتامعي بالنسبة للفرد يدفعه للقيام بعمل ما إلشباع

حالة من التوفري أو عدم اإلشباع يشعر بها فرد معني، وتدفعـه إىل العمـل مـن : "الحاجة بأنها

ُأجل بلوغ هدف يعتقد أنه سوف يحقق له إشباعا ينهي حالة التوتر وحالة عدم اإلشباع التي  ً

 ". مير بها

 الفـرد أو املحافظـة عـىل حياتـه وليس من الرضوري أن ينطوي إشباع الحاجة عىل بقاء

 فقد يشعر اإلنسان برغبة يف شئ أو الحاجة واالفتقـار إىل شـئ معـني قـد يكـون يف ،ووجوده

 وهـنـاك ـمـن التعريـفـات ـمـا يوـضـح العالـقـة ـبـني الحاـجـات واـملـوارد ،إـشـباعها أذى ورضر ـلـه

Resourcesملـوارد التـي الحاجـات اإلنسـانية تشـري إىل تلـك ا ": فبعضها يـرى أن، يف املجتمع

يحتاجها الناس كأفراد من أجل املحافظة عىل الحياة واالستمرار فيها ومن أجـل الـتمكن مـن 

 ".األداء االجتامعي املناسب يف املجتمع

 :  أن،وللعمالء حاجات متعددة منها

 تعاملهم بكرامة واحرتام . 
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 تعاملهم باعتبارهم متفردين . 

 تعاملهم مع صورتهم الذهنية عن أنفسهم . 

 توفر لهم معلومات واضحة وسليمة . 

 تحرتم وقتهم. 

 تفى خدمات املنظمة أو املنشأة بتوقعاتهم . 

 يتلقوا املساعدة عند الحاجة إليها . 

 يشعروا أنك تقف إىل جانبهم . 

 يشعروا بالنجاح بعد تعاملهم معك . 

 تحقق لهم فوائد محددة من التعامل معك . 

  املشكالت :ثانيا

 وجد اإلنسان، وتاريخ البرشية هو نتاج لخربات النجاح أو الفشـل املشكالت توجد أينام

 املشـكلة بأنهـا Max Siporinىف مواجهة املشكالت والوقاية منهـا، ويعـرف مـاكس سـيبورن 

، ويـرى "ًيشء ضار وظيفيا وبنائيا،ً ويقـف حـائالً أمـام إشـباع الحاجـات اإلنسـانية األساسـية"

ًقف له تـأثري سـلبى ويتضـمن صـعوبة أو عائقـا ينبغـى مو" أن املشكلة Fairchildفايرشيلد 

 ".مواجهته

وميكن تعريف املشـكلة بأنهـا حاجـة غـري مشـبعة أو أشـبعت بطريقـة غـري كافيـة، أو 

أشبعت بأسلوب غري مالئم أو غري مرشوع، أو أنها موقف اجتامعـى لـه تـأثري سـلبى، يحـدث 

يثري اهتامم عدد كبـري مـن أفـراد ، و)موضوعية(وعوامل بيئية ) شخصية(نتيجة عوامل ذاتية 

ًاملجتمع، ويعتربونه إنحرافـا عـن أمنـاط السـلوك العـام املتفـق عليـه، مـام يتطلـب معالجـة 

 .إصالحية لهذا املوقف
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 Professional Relationship  العالقة املهنية: ثالثا

القلـب ًبني الكوتش والعميل هـى عالقـة مهمـة جـدا، إذا تعتـرب مبكانـة  العالقة املهنية

Heart ألنها الطريق الرئيىس للتعبري عن املشاعر ،كوتشنجلعملية ال Feelingواألفكار  Ideas 

ذات الداللة، وتعرفها والتعامل معها بشكل يهدف إىل تغيري سلوك العميل، ومن خـالل هـذه 

، لـىك تتغـري شخصـيته نحـو كوتشـنجالعالقة تتهيأ الظروف للعميل الـذى يتلقـى خـدمات ال

 . الذى يرغبه ويريدهاالتجاه

والعالقة املهنية هي التى تربط العميل بالكوتش، فهى الجرس الذى عن طريقه يحصـل 

 Helping وهى األساس الذى تقوم عليـه عمليـة املسـاعدة ،كوتشنجالعميل عىل خدمات ال

Process، وـهـى التفاـعـل التـعـاوين اإليـجـايب املؤـقـت ـبـني مـشـاعر وأفـكـار ـكـل ـمـن العمـيـل 

 . وهي رشاكة مهنية بني الكوتش والعميل بهدف تحقيق عملية املساعد، والكوتش،

 :وتتميز العالقة املهنية عن العالقة الشخصية يف أن

 ،العالقة املهنية ال يوجد فيها مشاعر شخصية مثل الحـب والكراهيـة والخصـام والصـلح -1

 .بينام العالقة الشخصية تتسم مبثل هذه املشاعر

 أي هدايا أو عالقات عاطفية أو جنسية أو أي مقابالت شخصـية العالقة املهنية ليس بها -2

 . بينام العالقة الشخصية قد تتضمن بعض أو كل هذه األمور،أو زيارات شخصية

 وهـي مسـاعدة العميـل وعـالج مـا يعرتضـه مـن ،العالقة املهنية وسيلة لغايـة محـددة -3

 . اجتامعية لدى الفرد بينام العالقة الشخصية غاية يف ذاتها تشبع حاجات،مواقف صعبة

العالقة املهنية عالقة مؤقتة وليست دامئة، محددة بوقت معني هو فرتة تقديم املساعدة  -4

 بينام العالقـة الشخصـية ال تنتهـي بتـاريخ معـني، وقـد ،املهنية للعميل وتنتهي بإنتهائها

 .تدوم بدوام أطرافها، وتستمر طوال الحياة
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الرتباطها بحقائق ومهارات أكرث مـن ارتباطهـا مبشـاعر العالقة املهنية تتسم باملوضوعية،  -5

 .ذاتية، بينام العالقة الشخصية نجد أن االعتبارات الذاتية فيها ركنا مهام من أركانها

العالقة املهنية ال تتأثر مبظاهر السلوك التي تصدر عن العميـل خـالل عمليـة االحتكـاك  -6

كية يف كثري من األحيان تصـدر تعبـريا  ألنها مظاهر السلو،والتفاعل بني الكوتش والعميل

 بـيـنام العالـقـة ،ـعـن الـصـعاب الـتـي تـعـرتض العمـيـل أـكـرث منـهـا موجـهـة نـحـو األخـصـايئ

ًالشخصية تتأثر كثريا مبظاهر السلوك التي يوجهها أحد أطراف هذه العالقة نحو الطـرف 

لوجـداين اآلخر، فالعالقة املهنية بني الكوتش والعميل هى عمليـة تفاعـل بـني الجانـب ا

 ).1980 : عبد الفتاح عثامن:انظر) (املوضوعي(والجانب العقيل ) العاطفي(

 -التقبـل : ولنجاح العالقة املهنية البد من االلتزام بالقيم واالتجاهات والسلوكيات، مثـل

  املشاركة الوجدانية مـع العميـل- اإلستثارة – الرسية - حق تقرير املصري- الشفافية -الصدق 

 .عميل ارشاك ال-

 :Life Situationsمواقف الحياة : رابعا

ـل ـدة :مـث ـف الـش  مواـق

ـوتر والضــغوط  ـق والـت والقـل

 بصـفة ،واألزمات واملشـكالت

عاـمـة هـنـاك تفاـعـل متـبـادل 

ــع  ــني جمـي وىف اتجـــاهني ـب

 فكل ،العنارص السابق ذكرها

ـع  ـأثر بجمـي ـعـنرص ـيـؤثر ويـت

أى عنرص يزيد من قوة أو ضعف العنارص األخرى، وميكننا القول بأن أى قوة أو أى ضعف ىف 

 .العنارص األخرى
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 :مسئوليات الكوتش/ مهام 

الـكـوتش علـيـه مـهـام، ومامرـسـات ألدوار املهنـيـة يـجـب أن يـقـوم بـهـا، وعلـيـه اكتـسـاب 

املعارف واملهارات املطلوبة؛ حتى يستطيع مامرسة مهنته بشـكل مهنـي سـليم، فعـىل سـبيل 

الصـفات ويسـتخدم مجموعـة مـن املعـارف املثال يجب أن يـتحىل الكـوتش مبجموعـة مـن 

واملهارات والنامذج التي تهدف يف مجملها إىل جعل العميل يفكر ويحلل، حتى يصل إىل حـل 

 ويعمـل ،ملشكلته، انطالقا من خرباته وتجاربه هو، وليس انطالقا من خربات وتجارب الكوتش

رح أسئلة عىل العميل الكوتش عىل مساعدة العميل، من خالل الحوار الفعال، حيث يقوم بط

ليساعده عىل اكتشاف نفسه، وإيجاد الحلول واإلجابات لتساؤالته، ومن ثم يتم وضـع خطـة 

بينه وبني العميل حسب قدرات العميل وطاقاته، ويتابعه يف جلسات متتابعة حسـب حاجـة 

 .العميل لذلك

ـيـد، ينطـلـق الـكـوتش ـمـن اـسـتثامر ـمـا ميتلـكـه العـمـالء بداـيـة قـبـل إـضـافة أي يشء جد

ُفالعمالء ينظر إليهم عىل أنهم ميتلكوا األفكار والخـربات والتجـارب واملـوارد إلحـداث التغيـري 

املطلوب، ولكنهم يف كثـري مـن األحيـان ينسـوا أو يقللـوا مـن وجـود تلـك األفكـار والخـربات 

 .مواملوارد، ويبدأوا يف البحث عن موارد أخرى قبل االستفادة املثىل ملا هو موجود أصال لديه

 :هي حددت بعض الكتابات ستة مهام للكوتش

 طرح األسئلة الفعالة. 

 اإلنصات النشط. 

 تحليل وتقييم اإلجابات. 

 تسيري إعداد العميل لخطة العمل والتنفيذ. 

 متابعة اإللتزام باألفعال. 

 منح التغذية العكسية أو املرتدة أو الراجعة عىل األداء واإللتزام . 
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 : يف تحديد املهام املهنية الرئيسة للكوتش، كالتايلLPQPEوهناك من حدد تقنية 

   انصت Listen 

 توقف Pause 

  اسأل Question 

 صغ Paraphrase 

 شجع Encourage 

مجموعـة مـن املسـئوليات املهنيـة  Robert Simic 2016كذلك وضع روبـرت سـميث 

 :للكوتش لدى العميل، ملساعدته عىل

 بث األمل لدى العميل.  

 ريهتحسني جودة تفك. 

 تغيري أمناط التفكري القدمية . 

  طرح اختيارات جديدة يف الحياة

 .والعمل

  ــارات الســـليمة ــار االختـي اختـي

 . واملناسبة

 تغيري السلوكيات السلبية. 

 تحديد أهدافه بشكل جيد وتحديد وسائل تحقيق هذه األهداف. 

 تحقيق اإلنجاز الشخيص واملهني عرب أهدافه التي وضعها لذلك . 

عىل الكوتش القيام بهـا  ا سبق ميكن تحديد مجموعة من املسئوليات املهنيةويف ضوء م

 :تجاه العميل، منها

 تحفيزه ورفع روحه املعنوية وتدعيم ثقته يف نفسه . 

 مساعدته للحصول عىل رؤية واضحة وسليمة وصحية. 

 توفري املعرفة الصحيحة لديه عند احتياجها يف موضوعات يسأل عنها. 
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 ري عاداته الرديئة ومعتقداته غري السليمةمساعدته عىل تغي. 

  تسهيل اكتشـاف احتياجاتـه ودوافعـه ورغباتـه، إىل جانـب إكسـابه املهـارات وعمليـات

 .التفكري ملساعدته عيل إحداث تغيري حقيقي ودائم

  استخدام تقنيات الحوار املتبادل لتسـهيل عمليـات التفكـري الخاصـة بالعميـل مـن أجـل

 . ات بدال من التوجيه من قبل الكوتشتحديد الحلول واإلجراء

  دعم العميل يف تحديد األهداف واألساليب املناسبة لتحقيقها، لتقيـيم التقـدم الـذي تـم

 .تحقيقه فيام يتعلق بهذه األهداف

 املالحظة واإلستامع واإلنصات وطرح األسئلة لفهم وضع وظروف العميل. 

 الـفـردي، وتـسـهيل، وتـقـديم تطبـيـق أدوات وتقنـيـات خالـقـة ميـكـن أن تـشـمل الـتـدريب 

 .املشورة والنصيحة

 تشجيع االلتزام بالعمل وتطوير النمو الشخيص الدائم والتغيري املستمر للعميل. 

 للعميل، وهو ما يعني أن الكوتش هو يف جميع  املحافظة عىل احرتام إيجايب غري مرشوط

 .األوقات داعم للعميل

  وعـدم تطـوير التبعيـات غـري الصـحية العمل عىل تطوير الكفـاءات الشخصـية للعمـالء

 .لآلخرين

  تقييم نتائج العملية، باستخدام تـدابري ومقـاييس موضـوعية ومهنيـة، حيـثام كـان ذلـك

 .ممكنا لضامن عالقة ناجحة مع العمالء

 العمل ضمن مجال االهتامم الشخيص للعميل. 

 يـدة حيـثام تشجيع العمالء عىل تحسني الكفاءات باستمرار وتطوير تحالفات تنموية جد

 .كان ذلك رضوريا لتحقيق أهدافهم

  إدارة العالقة لضامن أن العميل يتلقى مستوى مناسب من الخدمـة وأن الـربامج ليسـت

 .قصرية جدا، أو طويلة جدا
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 :أدوار الكوتش

 إىل مجموعـة املسـئوليات املهنيـة التـي Professional Roleيشري مفهوم الدور املهني  

 عىل أن يلتزم بقيم وأخالقيات ومبادئ مهنـة ،أثناء عمله الوظيفييجب أن يقوم بها الكوتش 

 عند قيامه بذلك، وتقاس كفاءة وفعالية الكوتش يف مامرسة هذا الدور كلام ضاقت كوتشنجال

 ،الفجوة بني دوره الفعيل والدور املتوقع منه، فالكوتش عليـه أن ميـارس أدوار مهنيـة عديـدة

  :منها

 : Counselor / Guide  املرشد  1

يعمل الكوتش كمرشد لتوجيه العميل لتحديد أهدافه بدقة ووضوح وواقعية، وتحديـد  

 ثم تقييمها وعقد املفاضلة فيام بينها، الختيار ،الوسائل املتاحة، وابتكار أخري لتحقيق أهدافه

الوسائل املناسبة لتحقيق األهداف املحددة، ويستخدم املسرتشد يف ذلك ما لديه مـن معرفـة 

 واختيار االتجاه وأسلوب العمل يجب أن ينبع من العميل وليس للكـوتش ،هارات وخرباتوم

أي حق يف فرض أي رأي أو ترصف ال يرغبه املسرتشد، وعيل الكوتش أن يوضح أفضـل السـبل 

التي يقتنع بها العميل، والتي لو سلكها ألخذ مكانه املناسب يف الحيـاة، وحقـق التوافـق مـع 

ً سعيدا ومنتجا يف املجتمع، وإذا اختار املسرتشد أهدافا أو وسـائل لتحقيـق املجتمع مبا يجعله ً ً

تلك األهداف اليقرها الكوتش وال يقتنع بها، فعليه أن يفصح عن رأيه برصاحة دون أن يوجه 

ًلوما أو تقريعا للعميل وبدون أن يرغمه عيل قبول وجهة نظره ً. 

  :Facilitator  امليرس  2

ـوتش دور   ـوب يلـعـب الـك ـري املطـل ـة التغـي ـيرس أو املـسـهل لتـسـيري وتـسـهيل عملـي اـمل

مصادقة العميل باملحادثة، والتفاعل مـع املواقـف، وتشـجيع واسـتثارة : تحقيقها، من خالل

أفكاره ومشاعره وسلوكه، للوصول إىل النتائج املرجوة باستخدام مهـارات اإلنصـات الفعـال، 

 تغذيـة العكسـية أو الراجعـة، ومجموعـة مـن وطرح األسئلة املثرية واملوضـحة، ومهـارات ال
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 ).2016 :أثري القحطاين وهاين باحويرث( املهارات واألدوات والنامذج االخرى إلدارة الجلسات

 :Informant   مصدر املعلومات  3

يقوم الكوتش بتوفري املعلومات واملعارف التي يحتاجها العميل، سواء كانت عن أهدافه  

ه أو املوارد والخدمات املتاحة واملمكنة يف املجتمع، والتي ميكن العميل أو حاجاته أو مشكالت

أن يستفيد منها، أو عن رشوط الحصول عليها، وبالتـايل يصـبح الكـوتش مصـدرا للمعلومـات 

 . التي يحتاجها العميل

ِّاملمكن  4 ُ  Role Enabler  

يـة أدواره وأنشـطته  وتأد،يقوم الكوتش مبساعدة العميل عىل توظيف قدراته وتنميتهـا 

بشكل أفضل، ويقوم بتوفري الدعم والتشجيع واالقرتاحات والرؤية األوضح للعميل، إىل جانب 

مساعدة العميل عىل اكتشاف مناطق القوة والضعف لديه، وإكسابه سلوكيات حل املشـكلة، 

واإلجراءات  االعرتاف بوجود املشكلة أو الحاجة وتقدير طبيعتها وتأثريها، وتحديد املهام :مثل

 .التي تتخذ بخصوصها والواجب تنفيذها، والحلول البديلة، وعائد كل منها

 :مهارات الكوتش

، أيضـا املهـارة هـي قـدرة )رسعـة مناسـبة+ إتقـان + رغبـة + قدرة ( هي Skillاملهارة  

الكوتش عىل استخدام املعارف بفاعلية، والتنفيذ واإلنجاز بسـهولة ويرس، ملسـاعدة العمـالء، 

  .كوتشنجقيق أهداف مهنة الوتح

 : وسائل اكتساب وتحسني املهارات

 التعليم Education 

 التعلم Learning 

 الدورات التدريبية Training Programs 
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 القراءة Reading 

  خربات العمل(املامرسة( Practice 

 املالحظة Observation 

 : مهارات يجب أن يكتسبها الكوتش

 اإلنصات الجيد. 

 الحديث الفعال . 

 الحوار الهادف واإليجايب. 

 جمع املعلومات والحقائق املتصلة ببعضها لتقدير املوقف. 

 اإلقناع. 

 استخدام لغة الجسد بالشكل الجيد واملناسب. 

 فهم لغة جسد اآلخرين . 

 تكوين عالقات مهنية ناجحة . 

 مساعدة العمالء عىل فهم أنفسهم وتحديد أهدافهم ومواجهة مشكالتهم . 

 وعات العاطفية الحساسة بطريقة تدعيميةمناقشة املوض . 

 بشكل هادف وناجح ومهنيكوتشنجعقد مقابالت أو جلسات ال  . 

املهـارات يف املهـن ) 2005(وزمالؤهـا Rosalie Ambrosino وتقسـم روزايل إمربوزينـو

 :اإلنسانية كالتايل

  :مهارات تكوين العالقة املهنية :أوال

السليم واملناسب مع العمـالء، وتكـوين العالقـات هذه املهارات تتضمن كيفية التعامل 

  :املهنية معهم، وتتضح ىف السامت السلوكية والشخصية ىف معامالت الكوتش مع العميل

 استخدام السلوك اللفظى وغري اللفظى والتى تتضح ىف أقواله اللفظية أو غـري  -1
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  .ة بني الكوتش والعميلاللفظية، كتعربيات الوجه والعني، وما يدعم تكوين العالقة املهني

اإلنصات بانتباه إىل ما يقوله العميل، فاإلنصات هـو االسـتامع الجيـد والـواعى وبرتكيـز،  -2

ويتطلب ذلك التفكري واالستيعاب، واسـتخدام مهـارات الحـوار كتعبـريات الوجـه، ولغـة 

الجسد، وكل ما يدعم التواصل مع العميل بالصدق والتعاطف ؛ حتـي يشـعر بـاالهتامم 

 .تقديروال

  : مهارات إدراكية:ثانيا

 وطبيعة العوامـل املـؤثرة ىف املشـكلة مـن ،وتتمثل ىف قدرة الكوتش عىل إدراك املوقف

خالل املالحظة البسيطة باملشاركة، وهى مالحظة واعية ميارسـها الكـوتش وتهيـأ لـه الفـرص؛ 

 . لتعرف الكثري من متغريات املوقف اإلشكايل للعميل

  :ية مهارات تأثري:ثالثا

 ومن األهمية مراعاة ،كوتشنجهى مهارات ترتبط بالدرجة األوىل بالهدف من جلسات ال

الفروق الفردية للعمالء واستخدام الكوتش لذاتـه املهنيـة، باألضـافة إىل مهـارات الكـوتش ىف 

 .إجراء املقابالت مع العمالء وتسجيل الحاالت الفردية ومساعدتهم عىل ادراك مشكلة

  : املقابلة والزيارة املنزلية مهارات:رابعا

عىل الكوتش أن يخطط جيدا لهذه املقابالت والزيارات، وأن يعد لها جيدا، وأن يسـتعد 

لها، ويعمل جاهدا عيل تحقيق أهداف املقابلة وإدارتها بالشكل املهني املطلوب، ولقد قسـم 

 :ملقابالت إىل ثالثة أنواع Charles Zastrow 1998تشارلز زاسرتو 

 الت معلوماتيةمقاب Informational Interviews 

   مقابالت تشخيصية Diagnostic Interviews 

 مقابالت عالجية Therapeutic Interviews 
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 املهـارات يف املهـن اإلنسـانية Morales & Sheaferبينام حدد كل مـن مـورال وشـيفر 

 :حسب مراحل التدخل املهني يف أربعة مهارات، هى

االسـتقبال والحـديث والحـوار والعـرض والتقـديم والتسـجيل :(، مثلالتواصل أو اإلتصال -1

 ...).واإلقناع

 .اإلرتباط والتعاقد -2

 .املالحظة واملقابلة وإدارة االجتامعات -3

 ).الدراسة والتشخيص والعالج والتقويم واإلنهاء:(املساعدة مثل -4

  :وميكن تحديد املهارات التى يجب أن تتوفر لدى الكوتش إىل

 أي املهـارات الفكريـة أو اإلدراكيـة أو التحليليـة، :Conceptual Skills :مهارات فكريـة -1

ويقصد بها القدرة عىل التفكري املنطقى املرتب، وتصور األمور ورؤية األبعاد الكاملة ألى 

التخطـيط، تحليـل (مشكلة، وتحديـد العالقـات بـني املتغـريات املختلفـة، ومـن أمثلتهـا 

 ...)اراتاملشكالت، اإلقناع، إتخاذ القر

 املهارات اإلنسانية أو ما يطلق عليه ىف كتابات أخـرى :Human Skills :مهارات إنسانية -2

مبهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين، ويقصد بها القدرة عىل التعامـل الفعـال النـاجح 

، ومـن ...)مع العمالء وأرسهم، ومع الزمالء، ومـع الرؤسـاء ومـع القيـادات(مع اآلخرين 

  ...).االتصال مع اآلخرين وكسب ثقتهم واحرتامهم، ومهارة اإلنصات والحديث(أمثلتها 

يقصد بها القدرة عىل القيام بالعمل املطلوب بالشكل : Technical Skills :مهارات فنية -3

رصـد وتحليـل (السليم، ومعرفة تسلسله وخطواته، وإجراءات القيـام بـه، ومـن أمثلتهـا 

، والتسجيل، وكتابة التقارير، والعرض والتقديم، ووضع البيانات، واستخدام الحاسب اآلىل

 :مـدحت أبـو الـنرص...) ( أو تقـدير امليزانيـة/ الربامج أو تصميم املرشوعات أو الخطـط

2018(. 
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املالحظة، اإلنصـات، الحـديث، (مثل مهارات : Interactional Skills: املهارات التفاعلية -4

ستخدام لغة الجسد بالشكل املناسب واملطلوب، اإلقناع، فهم لغة الجسد لدى اآلخرين، ا

 ).الخ..... فهم الناس برسعة، تكوين العالقات املهنية، كسب اآلخرين

ـة -5 ـارات التحليلـي ـارات : Analytical Skills: املـه ـل مـه ـل (مـث التفكــري اإليجــايب، تحلـي

  ).2017 :مدحت أبو النرص( .املشكالت، تحليل املواقف، تحليل البيانات
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 الفصل الثاين

  كوتشنجال

 املعارف واملؤهالت والصفات واملامرسات والجلسات 

 

 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

  معارف ومؤهالت وصفات الكوتش 

  مفهوم املامرسة واملامرسة املهنية 

  كوتشنجأسباب فشل املامرسني ملهنة ال 

  عليهاصعوبات تصادف الكوتشنج وكيفية التغلب  

  وأهدافها ومحاورهاكوتشنجتعريف جلسات ال  
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 الفصل الثاين

  كوتشنجال

 املعارف واملؤهالت والصفات واملامرسات والجلسات

 

يتناول هذا الفصل املعارف التي يجب أن يحصل عليها الكوتش، واملؤهالت التي يجـب 

ة ويتعامل مع األفـراد يف صـور عديـدة ومواقـف أن تتوفر لديه، فالكوتش ميارس مهنة إنساني

، كوتشـنجمتنوعة، مام يتطلب معه أن يكون مؤهال لذلك؛ حتي يـنجح يف تحقيـق أهـداف ال

أيضا يرصد هذا الفصل الصفات التي يجب أن يتحيل بها الكوتش، إىل جانب تناول مامرسات 

 .كوتشنج وتوضيح لجلسات الكوتشنجال

 :معارف الكوتش

وتش شخصا مهنيا مؤهال وناجحا، يجـب أن يتسـلح بالعديـد مـن ليك يصبح الك

، مثـل املعـارف املتصـلة بـالنمو الـبرشى وتطـوره، كوتشـنجاملعارف املرتبطة مبهنة ال

السلوك اإلنساين، والبيئة االجتامعيـة، ونظريـات الشخصـية اإلنسـانية، باإلضـافة إىل، 

 ع التغيري، ونظريـات النمـو نظريات األنساق والتنظيامت االجتامعية، وأساليب تشجي
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اإلنـسـاين والتفاـعـل األرسى والتفاـعـل االجتامـعـى، ونظرـيـات الجامـعـة الـصـغرية وديناميكـيـة 

السلوك الجامعي والقيـادي، ونظريـات التـدخل ىف األزمـات واألسـاليب الفنيـة للتـدخل، إىل 

 ىف الخـدمات بـاملجتمع وخاصـة النفسـية واالجتامعيـة جانب الترشيعـات والقـوانني املـؤثرة

 . والصحية

 :مؤهالت الكوتش

الكوتش كشخص مهني يجب أن تتوفر لديـه مـؤهالت أكادمييـة ومهنيـة؛ حتـى ميـارس 

ٍ، ومنها عىل أقل تقدير الحصول عىل مؤهـل عـال يف تخصـص مـرتبط بشـكل كوتشنجمهنة ال

، والخدمة االجتامعيـة، ومهنـة الطـب وخاصـة التدريب(، مثل كوتشنجمبارش بطبيعة مهنة ال

تخصص الطب النفيس، وعلـم الـنفس، وعلـم االجـتامع، والربمجـة اللغويـة العصـبية، ومهنـة 

، أيضا من األفضل أن يكـون ...)اإلدارة وخاصة تخصص اإلدارة السلوكية أو السلوك التنظيمي،

 أو الدكتوراه يف التخصصات املدرب الذي يرغب يف مهنة الكوتش حاصال عيل درجة املاجستري

 . السابق اإلشارة إليها أو يف أي تخصص آخر مرتبط بها

 أن يكـون الشـخص مـدرب معتمـد مـن أي جهـة كوتشـنجفمن رشوط مامرسة مهنة ال

تدريبية معتمدة ومتميزة يف تقديم الربامج واإلستشارات التدريبية، وأن يكون الشخص مدربا 

: نسبيا، ونفذ برامج تدريبيـة عديـدة، يف موضـوعات، مثـلمارس مهنة التدريب لفرتة طويلة 

 إدارة الذات، والربمجة اللغوية العصبية، ولغة الجسد، والذكاء العاطفي أو الوجداين، (

، أيضا من مؤهالت الكوتش أن يجتاز بنجاح ...)ومهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين

 أيـام تدريبيـة، 10 مدة هذه الـدورة عـن ، عيل أن ال تقلكوتشنجدورة تدريبية حقيقية يف ال

، وبواسـطة كـوتش كوتشـنجوأن تكون مقدمة مـن جهـة تدريبيـة معتمـدة ومتخصصـة يف ال

 .كوتشنجمعتمد وماهر يف تقديم الدورات التدريبية عن ال
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وليك يكون الكوتش متميزا يجـب عليـه أن يطـور مـن مهاراتـه املختلفـة يف التـدريب، 

الربمجة اللغوية العصبية، ولغة الجسد، والحوار واإلنصات، واإلقنـاع، والتوجيه واالستشارات، و

 ملـدة معينـة كوتشـنجواملتابعة، كذلك يجب قبل اعتامد املدرب ككـوتش أن ميـارس مهنـة ال

 125معتمد، ففي بعض الكتابات يحددون هذه املدة بـ) كوتش(مناسبة تحت إرشاف مدرب 

، والبد من التأكيد هنـا عـىل أن بـرامج أو دورات  ساعة200ساعة، وكتابات أخري تحددها بـ 

 وـحـدها ال تكـفـي لـصـقل مـهـارات الـكـوتش؛ ـبـل تعلـمـه ـطـرق وآلـيـات ووـسـائل كوتـشـنجال

 . البناء واإليجايب واملثمر مع العميل ، كذلك التواصلكوتشنجال

، وتتـدرج كوتشـنج تؤهل املتـدربني ملامرسـة املهنـة الكوتشنجوهناك برامج ودورات لل

دورات من خمسة أيام إىل ثالثني يومـا، وهـذه الـربامج أو الـدورات يف بـدايتها تؤهـل هذه ال

 .  مامرس، ثم مامرس متقدم، ثم محرتفكوتشنجاملتدرب إىل أن يكون 

مـامرس (وهناك جهات تدريبية تقسـم هـذه األلقـاب املهنيـة بأشـكال مختلفـة، مثـل 

 عليـك كوتشـنجيكية يك تصـبح ماسـرت ففي الواليات املتحدة األمر) كوتشنج ماسرت - كوتشنج

 عميل عىل األقل، فإذا كنت تريـد أن 35 ساعة، مع خربة العمل مع 2500مامرسة املهنة ملدة 

، فإن املتطلبات أقل من الرشوط السابق ذكرها، وهناك جهات أخرى كوتشنجتصبح مامرسا لل

 فـردي يعمـل مـع  شـخيص أوكوتشـنج إىل مـامرس كوتشنجتقسم األلقاب املهنية يف مهنة ال

مـن املـوظفني أو ( جامعي يعمل مع جامعة كوتشنجالعمالء أو املستفيدين كأفراد، ومامرس 

 كوتشـنج، وآخرون يقسمون هذه األلقـاب إىل ...)من املدراء أو القيادات أو مع املنظمة ككل

 كوتشـنج أو الWork or Workplace Coaching العمل كوتشنج وLife Coachingالحياة 

مستشـار / مرشد شخىص: (هذه األلقاب إىل) 2018(الوظيفي، ويقسم أحمد البدري / ي املهن

، وكام هو واضح )مستشار القيادة/ مرشد القيادة ) (مستشار الفريق/ مرشد الفريق) (شخيص

، أننـا يف حاجـة إىل كوتشـنجمن تعدد واخـتالف اآلراء يف تحديـد األلقـاب املهنيـة يف مهنـة ال

 .لقاب ورشوطها وترتيبها يف شكل متدرجاالتفاق عىل هذه األ
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 : أو الكوتش املامرسكوتشنجمقرتح موضوعات برنامج تدريبي إلعداد مامرس 

 كوتشـنجهذه املوضوعات غالبا ما متثل محتويات أي برنامج تدريبي إلعـداد مـامرس 

 : أو الكوتش املامرس

 . وتعريفه وأطرافه وعنارصهكوتشنجالنشأة التاريخية لل -1

 .  فن ومهنةجكوتشنال -2

  كوتشنجمجاالت ومبادئ ال -3

 .كوتشنجأدوات وجلسات ال -4

 . كوتشنجمناذج ال -5

 :  أو الكوتش املحرتفكوتشنجمقرتح موضوعات برنامج تدريبي إلعداد ماسرت 

 : كوتشنجهذه املوضوعات متثل أغلب محتويات أي برنامج تدريبي إلعداد ماسرت 

وعلـم الـنفس والطـب الـنفيس، والخدمـة الفرق بني الكوتشني ج والتوجيـه والتـدريب،  -1

 .االجتامعية، والربمجة اللغوية العصبية، وإدارة الذات

 . التمكني النفيس واالجتامعي والتعليمي واإلداري -2

 . الدعم أو املساندة النفسية واالجتامعية -3

 .االستشارات النفسية واالجتامعية والتعليمية واإلدارية -4

 .شنجكوتمثلث اإلنتاجية الفائقة يف ال -5

 .كوتشنجأدوات ومدارس ومناذج ال -6

 . محرتفةكوتشنجكيفية تقديم جلسة  -7

، ومعرفـة كوتشـنجيؤكد هذا الكتاب عىل رضورة االهتامم بدراسـة وفهـم مهنـة ال

الفرق بينها وبعض التخصصات املهنية املتشابهة معها، ورضورة أن يطور املامرسني ملهنة 

 نيـة، وااللتـزام بـالقيم واألخالقيـات واملعـايري  أنفسهم باملعارف واملهارات املهكوتشنجال
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 : املتعلقة مبامرسة هذه املهنة، ولتحقيق ذلك فإن هذا يتطلب تحقيق أمورا كثرية مثل

 .كوتشنجرضورة تنظيم مهنة ال -1

لقـب )  أيام5(عدم منح األشخاص غري املؤهلني، أو الذين يحرضون برنامجا تدريبيا ملدة  -2

 .كوتش

 عىل التنميـة املهنيـة املسـتمرة، وتشـجيعهم كوتشنجامرسني ملهنة الرضورة أن يحرص امل -3

 .كوتشنجعىل االنضامم إىل للجمعيات والهيئات واالتحادات املهنية العاملة يف مهنة ال

، وحضور املؤمترات الدوليـة كوتشنجتشجيع املؤلفني والنارشين عىل نرش كتب يف مهنة ال -4

 .كوتشنجواإلقليمية واملحلية يف مهنة ال

 :صفات الكوتش

الكوتش املتميز ميتلك القدرة عىل رؤيـة األمـور مـن منظـور شـامل ومرتفـع، وبإمكانـه 

تسليط األضواء عىل املواقف الصعبة، وعادة ما يكون الكـوتش مبثابـة صـامم األمـان للعميـل 

خالل عملية اتخاذ القرارات الصعبة يف حياته، فهو لديه مهـارات تحفيـز العميـل ومسـاعدته 

البشاشـة، واالبتسـامة، (تقوية مهاراته، فالكوتش يجب أن يتحيل بالصفات الجيدة، مثـل عىل 

ـة، والتفــاؤل،  ـة، والتواضــع، واإليجابـي وروح املــرح، والصــرب، والصــدق، والرصاحــة، واألماـن

 ).2017: سائد يونس(...) واملوضوعية، وااللتزام، واالحرتام، وحب القراءة والثقافة

 : ات إىلوميكن تصنيف هذه الصف

 ..أن يكون الكوتش: صفات املظهر الخارجي: أوالً

 لديه مظهر خارجي جيد ومناسب، بغض النظر عن جامل الشكل. 

 بشوش الوجه ومبتسم بشكل مناسب وهادئ النظرات. 

 يتصف بالتعقل والنضج واالتزان. 
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  ويخشاه يف كل ترصفاته، ملتزم مببادئ دينه وقيمهالـلـهيتقي . 

 يه سمعة طيبةذو خلق كريم ولد. 

 ..أن يكون الكوتش: الصفات العقلية: ًثانيا

 ًملاحا وذكيا ورسيع البديهة وقوي املالحظة ً. 

 ًقادرا عىل التعبري السليم . 

 لديه القدرة عىل القيادة واإلبداع واالبتكار. 

 ..أن يكون الكوتش: الصفات النفسية: ًثالثا

 ًمنبسطا متزنا، ال يترسع يف إنفعاالته أو يف إ  .صدار األحكامً

 ًخاليا من العقد واالضطرابات النفسية ومن األحقاد. 

 ًمحبا ملهنته ولعمله ولوطنه وللناس. 

 لديه الرغبة الصادقة يف مساعدة العمالء. 

 ..أن يكون الكوتش: الصفات االجتامعية: ًرابعا

 ام، ًقادرا عىل تكوين عالقات اجتامعية إيجابية بشكل رسيع، قامئة عىل الثقة واالحـرت

 .ومتعاونا مع اآلخرين

 ًعادالً وموضوعيا، وغري متحيزا، ومتصفا بالصرب والتسامح والنزاهة. 

  مسايرا لالتجاهات البناءة، ومتفهام ألحداث عرصه، ومستوعبا ما حوله من تطورات ً

 .وتغيريات اجتامعية واقتصادية وثقافية

 ..أن يكون الكوتش: الصفات املهنية: خامسا

  ًمعدا إعدادا ًمهنيا ونظريا وتطبيقيا بطريقة علميةً ً. 

 ًمتحمسا للعمل مع العمالء متقبالً لهم ومتفانيا يف مساعدتهم ً. 

  ًمؤمنا بالفروق الفردية ويعمل مع العمالء مبرونـة كافيـة وبأسـلوب يتفـق مـع كـل

 .الظروف واملواقف
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 ًقادرا عىل تقدير املشاعر والظروف واملواقف. 

 سلوك اإلنساين وتفسريهاًقادرا عىل معرفة دوافع ال. 

 لديه خربة عملية يف التعامل مع مختلف ومستويات العمالء. 

  ًمؤمنا بأن خدماته ومساعداته تقدم لكافة العمالء دون تفرقة أو متييز، واعتبار هذه

 . ًالخدمات حقا لهم ورضورة أساسية ملساعدتهم عىل تحقيق أهدافهم

 :مفهوم املامرسة واملامرسة املهنية

 لإلشارة إىل التطبيق واملزاولة والنـزول إىل امليـدان، Practiceا جاءت كلمة مامرسة لغوي

 مهنـة مامرسـة، كوتشـنجوالتعود عىل عمل معني، والقيام بعمل ما لتحقيق هدف محدد، فال

 .وبدون هذه املامرسة لن يكون يف املجتمع وجودا فعليا لهذه املهنة

، بأنهـا التطبيـق كوتشـنج للProfessional Practiceوميكن تعريـف املامرسـة املهنيـة 

 ؛ لتحقيـق واحـد أو أكـرث مـن كوتشـنجاملهني ملعارف وقيم ومبادئ ومناذج وأدوات مهنـة ال

 ومهاراتهـا يف تقـديم كوتشنجأهداف هذه املهنة، أيضا ميكن تعريفها بأنها االنتفاع مبعارف ال

سلوب الذي يتفق مع قيم املهنة،  بواسطة الكوتش يف مختلف املجاالت، وباألكوتشنجبرامج ال

 .بهدف مساعدة العمالء

 من املهن الديناميكية والحية والتـي تتميـز بظهـور العديـد Trainingومهنة التدريب 

من االتجاهات الحديثة يف هذه املهنة، سواء يف الجانب النظري بها، أو يف املامرسة والتطبيق، 

 كنـوع مـن التطـوير ملهنـة Coaching تشـنجكوومن هذه االتجاهات الحديثة ظهور فكرة ال

 . التدريب

؛ حتى أصبح ليس فقط كاتجاه حديث يف مهنة كوتشنجوتطور األمر يف موضوع ال

التدريب، بل مهنة جديدة تنبثق من رحم مهنة التدريب ومهنة الخدمـة االجتامعيـة، 

أن مهنـة " مجلة هارفارد لألعامل"وتتصف بأنها رسيعة التطور واالنتشار، فلقد أشارت 

 ، وخـالل عرش )صـناعة مسـاعدة الـذات( تعـد أرسع ثـاين صـناعة يف العـامل كوتشنجال
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 .سنوات القادمة سيكون لها أولوية يف اختيارات طالب الجامعة كمهنة لهم

وخاصة مـن علـم الـنفس، (وكثري من األشخاص املهنيني من مختلف التخصصات املهنية 

، ولغة الجسد، والربمجة اللغوية العصبية، ومهنـة الخدمـة والصحة النفسية، والتنمية البرشية

االجتامعية وخاصـة طريقـة خدمـة الفـرد، ومهنـة اإلدارة وخاصـة تخصـص اإلدارة السـلوكية 

 . كوتشنجبدأوا التحول إىل مامرسة مهنة ال...) والسلوك التنظيمي، وتنمية املوارد البرشية

، ومهنـة وليـدة حـديثا، Young Profession مهنـة شـابكوتشنجوميكن اعتبار مهنة ال

لكن مازالت يف حاجة إىل استكامل مقوماتها املهنية، مثل االعرتاف املجتمعـي بهـا، والتحديـد 

الدقيق ألهدافها ومبادئها ومعارفها وأدواتها ومهاراتها ومناذجها وقيمها الخاصة بهـا، فمعظـم 

ل عىل استكاملها وتدعيمها؛ حتى  العمكوتشنجهذه املقومات تحتاج من القامئني عىل مهنة ال

 . تصبح مهنة مكتملة املقومات مثل باقي املهن االنسانية األخرى

 : كوتشنجأسباب فشل املامرسني ملهنة ال

ملاذا يفشل : ي كتابه بنفس هذا السؤال وهو Robert Simic 2016 طرح روبرت سميث 

مـن % 95أن : كانـت االجابـة، وكيـف ميكـن أن ينجحـوا؟ وكوتشـنجمن املامرسني ملهنة ال% 88

سلوكنا يرجع إىل عوامل داخلية وخارجية من الصعب التحكم فيها، ومنهـا الجانـب الالشـعوري 

يف شخصية العميل، مام يجعل عملية التأثري يف سلوكيات العميل عملية صـعبة وليسـت سـهلة، 

وري، وأن من سلوكيات العميـل املرتكـزة عـىل الجانـب الشـع% 5وعملية محدودة موجهه إىل 

، يريدون إحداث تغيريات كبـرية وجذريـة ورسيعـة يف تفكـري وسـلوك كوتشنجاملامرسني ملهنة ال

ومشاعر واتجاهات وشخصية العميل، وهذا صعب جـدا، والصـحيح هـو أن الكـوتش عليـه أن 

 يساعد العميل عىل إحداث تغيريات متدرجة مبعدل حركة أو رسعة مناسـبة، ليسـت رسيعـة أو 
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 قبـل حصـولهم عـىل املعـارف كوتشـنج جانب قيام بعض املدربني مبامرسة مهنة البطيئة، إىل

واملهارات املطلوبة، وأيضا قيام بعض مراكـز التـدريب بتقـديم دورة تدريبيـة مـدتها خمسـة 

 – أيا كانت مؤهالتهم ومستواهم التعليمـي وتخصصـاتهم املهنيـة -أيام، ثم اعطاء املشاركني 

 .  كوتش أو كوتش معتمدشهادة بأن كل مشارك أصبح

  :صعوبات تصادف الكوتشنج وكيفية التغلب عليها

، وعدم معرفة أدوارها املهنية التي ميكن أن ميارسـها الكـوتش، كوتشنجعدم فهم مهنة ال -1

 . وهذا يتطلب بذل الجهد يف التوعية والتثقيف واإلعالم عن هذه املهنة

، وأنه ال كوتشنجا يف حاجة إيل خدمات العدم اعتبار كثري من املنظامت أنها والعاملني به -2

يوجد وقت يف املنظامت ملثل هذه األمور، وهذا يتطلـب التواصـل مـع هـذه املـنظامت 

، واألفضل أن يكون ذلك باألرقام، مـع توضـيح كوتشنجوتوضيح أهداف وفوائد ونتائج ال

 .نتائج البحوث العلمية يف هذا الشأن

، واسـتعجال نتائجـه، وميكـن كوتشـنجفوائـد العدم إعطاء الوقت الكايف للحصـول عـىل  -3

 يحتاج إىل بعض الوقـت، ألن كوتشنجتجنب هذا األمر بتوضيح أن الحصول عىل فوائد ال

فوائده مرتبطة بالعميل وبتغيري شعوره واتجاهاته وأفكاره وسلوكه، وهذه األمور تحتاج 

 .إيل وقت

فقط، وميكن التغلـب عـىل تصور الكوتش وفهمه ملعني الكوتشنيج بأنه تدريب وتوجيه  -4

 .كوتشنجذلك من خالل مزيد من التدريب عىل مهام وأدوات ومناذج ال

 كوتشنججلسات ال 

، بيـنام جلسـات كوتشنج املتدربني ألن ميارسوا مهنة الكوتشنجتؤهل برامج أو دورات ال

 جكوتشن موجهه للعمالء ملساعدتهم عىل تحقيق أهدافهم، أيضا برامج أو دورات الكوتشنجال

 كوتشـنجمحددة املدة، تبدأ من خمسة أيام إىل عرشة أيام يف معظم األحيان، بينام جلسات ال

 .قد تستمر لشهر أو أكرث
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 :كوتشنجتعريف جلسات ال

 هى مقابلة أو لقاء أو اجتامع مهنـي بـني كـل مـن الكـوتش والعميـل كوتشنججلسة ال

، وذلـك ملـدة مناسـبة شـنجكوت، بهدف تحقيق هـدف مـن أهـداف ال)سواء كان فرد أو أكرث(

 عن بعد من خالل استخدام التليفون أو وسـائل كوتشنجومكان مناسب، وأحيانا تتم جلسة ال

 ...التواصل االجتامعي

 :كوتشنجأهداف وأهمية جلسات ال

 . السابق ذكرهاكوتشنج هى نفسها أهداف مهنة الكوتشنجأهداف جلسات ال

 يف التغيـري وتحسـني الـذات، كوتشنجت الولقد اثبتت الدراسات واألبحاث فاعلية جلسا

 عميـل حرضوا جلسـات 2165فعىل سبيل املثال تبني مـن االسـتبيان الـذي تـم توزيعـه عـىل 

  : دولة أنهم حققوا الفوائد والتحسينات، حيث أشار إىل أن62 يف كوتشنجال

 80 %من العمالء قد تحسنت لديهم ثقتهم يف النفس وتقدير الذات. 

 72 %د تحسنت لديهم مهارات اإلتصالمن العمالء ق. 

 70 %من العمالء قد تحسنت لديهم األداء الوظيفي. 

 73 %من العمالء قد تحسنت لديهم عالقاتهم باملحيطني بهم. 

 63 %2018: أحمد البدري. (من العمالء حققوا التوزان بني العمل وحياتهم الشخصية .( 

 :كوتشنجمحاور جلسات ال

الـحـوار، والنـقـاش، واالـهـتامم، والبـصـرية، : ن ـخـالل ـتـتم ـمـكوتـشـنجمـحـاور جلـسـات ال

واالستبصار واستثارة التفكري، والدعم والتمكني، واملرونة، واالسـتجابة الحتياجـات العميـل مبـا 

 .يحقق أهداف الجلسة

 : كوتشنجمراحل جلسات ال

 األهداف واملهام، والجدول الزمني :  يتم االتفاق عىلكوتشنجيف بداية جلسات ال
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كن الجلسات، وعمل التعاقد، واملحافظة عـىل أرسار العميـل، والتوقيـع عـىل ذلـك، ومتـر وأما

 : يف مجموعة مراحل كالتايلكوتشنججلسات ال

 مرحلة التعارف والتقبل والتآلف بني الكوتش والعميل أو املستفيد. 

 مرحلة التعاقد مع العميل أو املستفيد، سواء كان شفويا أو مكتوبا. 

  وجمع البيانات واملعلومات عن العميل أو املستفيدمرحلة الدراسة. 

 مرحلة التقدير أو التقييم أو التشخيص لحالة العميل أو املستفيد. 

 مرحلة التدخل املهني بهدف تقديم املساعدة للعميل أو للمستفيد. 

 كوتشنجمرحلة تحقيق أهداف جلسات ال. 

 كوتشنجمرحلة إنهاء جلسات ال. 

  الالحقةمرحلة املتابعة والرعاية . 

 : ، كالتايلكوتشنجخمس مراحل لجلسات ال) 2016(وحدد حسني عيادة 

 لكرس الحواجز بني الكوتش والعميل، حيث يعتمـد عمـل الكـوتش عـىل :Meetاملقابلة  -1

بناء األلفة، وجمع املعلومات، وتحليل الشخص الـذي أمامـه، واختبـار رغبتـه يف التغيـري 

 .وحاجته للمساندة

ـة -2 ـده  ـمـن: Visionالرؤـي ـذي يرـي ـا اـل ـة ـم ـل دـق ـدا وبـك ـوب تحدـي ـة املطـل ـم معرـف  املـه

رضوري أن تنطـلـق الرؤـيـة ـمـن ذات العمـيـل، ألن دور . العميل،وـمـا رؤيـتـه بـكـل دـقـة

 .الكوتش هو املساعدة فقط

 وهنا يساعد الكوتش بخربته ومهاراته العميل ليضع خطته املقرتحـة :The Planالخطة  -3

تش ال يقـرر أبـدا؛ بـل يسـاند ويقـدر التغيـريات للوصول إىل النتيجـة أو الهـدف، فـالكو

 ..والخطط
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يبدأ العميل تنفيـذ خطتـه بشـكل عمـيل، ودور الكـوتش هنـا بخربتـه : Journeyالعمل -4

 توجيـه –تطـوير مهـارات املسـتفيد وأدواتـه (ومهارته، مساعدة العميل بعـدة جوانـب 

 ..وهكذا...) – التحفيز – تصحيح مسار الخطة إن استدعى األمر –العميل لألنفع 

 ... أي الوصول للرؤية التي تم تحديدها منذ البداية: Successالنجاح  -5

بكلامت أخرى فإن كل جلسة أو مجموعة جلسات لها هيكل أو مراحل محددة يـدركها 

الكوتش ويخرب بها العميل للوصول إىل تحقيق أهداف الربنامج أو الجلسة، وبالنسبة للعمـالء 

عارفيـة أوليـة يـتم فيهـا عمـل تقيـيم لـواقعهم، واحتياجـاتهم، الجدد تكـون هنـاك جلسـة ت

، ويؤكـد الكـوتش يف كوتشنجومساعدتهم عىل تحديد أهدافهم، ووضع خطة عمل جلسات ال

 التأكيد عيل الخصوصية والرسية، مبعني أنـه سـيتم املحافظـة كوتشنجبداية عملية مامرسة ال

رصاحة والثقة واالنفتـاح واالسـرتخاء، وعـدم عيل أرسار العميل، مبا يساهم بشعوره باألمان وال

 .الخوف من الحديث بحرية

 تـوفر للعميـل مسـاحة ووقـت مـن التفكـري والنقـاش حـول كوتشنجباختصار جلسة ال

أحالمه وأهدافه، وما يريد الوصول إليه، وكيفية أن يصل إليه باملصادقة واملحادثة مع كـوتش 

 .محرتف
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 : كوتشنجأنواع جلسات ال

 : إىلكوتشنجت التنقسم جلسا

هدفها تعديل االتجاهات السلبية والسلوك غري املناسب والعادات : جلسات شبه عالجية -1

 .السيئة لدي العميل

 .هدفها إكساب العميل مهارات جديدة: جلسات وقائية -2

 .هدفها التوعية، وتحسني األداء، ورفع اإلنتاجية لدي العميل: جلسات تطويرية -3
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 الفصل الثالث

  كوتشنجال

  املدارس - الوسائل -  املجاالت -األنواع 

 

 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

  الـوظيفي، القيـادي، الـداخيل، / الشـخيص ، املهنـي : كوتشـنجأنواع ال

 .الخارجي

  كوتشنجمجاالت ال 

  كوتشنجأدوات ووسائل جلسات ال 

  كوتشنجمدة جلسة ال 

  ؟كوتشنجيل جلسات المتي يحتاج العميل إ  

  ؟كوتشنجمتى تحتاج إيل جلسة أو مجموعة جلسات 

  كوتشنجمدارس مهنة ال 

  كوتشنجاسرتاتيجيات مهنة ال 

  كوتشنجمداخل مهنة ال 
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 الفصل الثالث

 كوتشنجال

  املدارس- الوسائل - املجاالت -األنواع 

 

ي،  الشخيص، واملهني أو الوظيفي، والقيـادكوتشنج أنواع عديدة، منها الكوتشنجملهنة ال

 الفردي والجامعي، ويف الفصل يلقـي الضـوء عـىل كوتشنج الداخيل والخارجي، والكوتشنجوال

؟ متـى كوتشنجما مدة جلسة ال: ، واإلجابة عن أسئلة، مثلكوتشنجأدوات ووسائل جلسات ال

؟ إىل جانـب كوتشـنج ؟ متى تحتاج إىل جلسة أو جلسـات كوتشنجيحتاج العميل لجلسات ال

، حتـى يتـوفر لـدى أي كـوتش كوتشـنجسرتاتيجيات ومـداخل مهنـة التناول بعض مدارس وا

املعرفة الالزمة عن هذه املوضوعات، لنوفر له املهـارات الالزمـة يف اسـتخدام هـذه املـداخل 

 .واألدوات

 Personal Coaching الشخيص  كوتشنجال

 املوجـه لألفـراد، ويتمثـل يف وجـود عميـل أو كوتشـنج الشخيص هو الكوتشنجال

  واحد مع الكوتش، وميكن تعريفه بأنـه عمليـة مسـاعدة النـاس عـىل تحديـد مستفيد
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 الشـخيص مسـاعدة العميـل عـيل فهـم كوتشنجوتحقيق األهداف الشخصية، ومن أهداف ال

نفسه، وزيادة ثقته يف نفسه، ويف الحصول عىل رؤية سليمة، وتحسني جودة تفكريه، وتحديـد 

أهدافه بشكل جيد ووسائل تحقيقها، وتحقيق اإلنجاز والنجـاح يف الحيـاة، وغالبـا مـا يطلـق 

 . أو التدريب عىل الحياةLife Coaching الحياة كوتشنج الشخيص كوتشنجعيل ال

  Career Counseling املهني أو الوظيفيكوتشنجال

الوظيفي أو ما يطلق  املهني أو كوتشنجال) 2009 (كوتشنجتعرف الجمعية الربيطانية لل

بأنه عملية تطوير معارف ومهارات الشـخص  Work Coaching العمل كوتشنجعليه غالبا ب

مبا يساهم يف تحسني أداء وظيفته، وكذلك املساهمة يف تحقيق األهداف التنظيمية للمنظمـة 

 . التي يعمل بها هذا الشخص

 والتحسن يف العمـل، عـىل  املهني أو الوظيفي يستهدف تحقيق األداء العايلكوتشنجوال

الرغم من أنه قد يكون له أيضا تأثري عىل حياة الفرد الخاصة، وعادة ما يستمر هذا النوع من 

 لفرتة قصرية، ويركز عىل مهارات وأهداف محددة، وقد يكون الكوتشـنج املهنـي أو كوتشنجال

 موقـف مشـابه، الوظيفي موجها لعميل واحد أو ألكرث من عميل لديهم نفـس املشـكلة أو يف

 املهنـي أو الـوظيفي إىل طالـب أو خـريج أو موظـف كوتشـنجفعىل سبيل املثال قد يوجـه ال

 .جديد، وقد يوجه ملجموعة من الطالب أو الخريجني أو املوظفني الجدد

بــنفسه ) الطالـب( املهني أو الـوظيفي إىل رفـع وعـي العميـل كوتشنجويهدف ال

 ومنط التعليم الذي حصل عليه ومجموع الدرجات اهتامماته وهواياته وميوله وقدراته(

، وتقديم معلومات دقيقة عن الكليات والتخصصـات بصـفة عامـة، ...)الذي حصل عليه

ومساعدته يف ضوء ذلك عـىل اختيـار الكليـة والتخصـص املناسـب لـه، دون التـأثر بـأي 

 وده منـذ الحلـم الـذي يـرا: مؤثرات داخلية أو خارجية، ومن أمثلـة املـؤثرات الداخليـة
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صغره أن يكون طبيبا أو طيارا أو ضابطا، واالنبهار بـبعض النجـوم يف التمثيـل أو يف الرياضـة 

عىل سبيل املثال والرغبة يف تقليدهم، وعدم وضوح الرؤيـة، ومـن أمثلـة املـؤثرات الخارجيـة 

ة الخاطئة، رغبـات األهـل، ونصـائح األصـدقاء، وتـأثريات وسـائل اإلعـالم الجامهرييـة، وخاصـ

السينام والتليفزيون، والصور النمطية املوضوعة حول بعض التخصصـات، ونظـرا لعـدم تـوفر 

يف حـرية ) الطالب(مثل هذه الخدمة سواء يف املدارس أو يف الجامعات، نجد كثريا من العمالء 

 .من أمرهم يف عملية اختيار التخصص والكلية املناسبني له

با كانوا يدرسـون تخصـص طـب، وتركـوا هـذه ونظرا لذلك نشاهد عىل سبيل املثال طال

 ...الدراسة بعد فرتة ليدرسوا إعالم أو علم النفس أو إدارة

ـل  ـي العمـي ـع وـع ـدف إىل رـف ـوظيفي يـه ـي أو اـل ـنج املهـن ـريج(فالكوتـش ــنفسه ) الـخ ـب

اهتامماته وهواياته وميوله وقدراته ومنط التعليم الذي حصل عليه ومجموع الدرجات الذي (

وتقديم معلومات دقيقة عن األعامل والوظائف والفـرص املتاحـة واملسـارات ، ...)حصل عليه

الوظيفية املتوفرة، ومساعدته يف ضوء ذلك عيل اختيار العمل أو الوظيفة أو املسار الـوظيفي 

 .املناسب له، دون التأثر بأي مؤثرات داخلية أو خارجية خاطئة

ة أو الوظيفية منهـا، مثـل اختبـارات مثل مهارات استخدام االختبارات التعليمية واملهني

تحديد امليول املهنية املتعلقة مبوضوع اختيار التخصص أو الوظيفة املناسبة للعميـل يف ضـوء 

 .اعتبارات عديدة

 :أهمية الكوتشنج للمنظامت

 كتوجيه وارشاد وتدريب فعال، مهارة جديـدة نسـبيا يف حقيبـة كوتشنجمازال ال -1

آلخرين تتغري عىل مر السنني، ومع ذلك فاملـدراء أدوات املرشف، وكيفية توجيه ا

 الفاعلون عىل جميع املستويات يعرتفون برضورة تنمية املوظفني الذين يقومـون 
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باإلرشاف عليهم، من خـالل مسـاعدة اآلخـرين عـىل توسـيع دائـرة إمكانـاتهم وتحسـني 

ا باألشـياء التـي أدائهم يستطيع املدراء واملرشفني الحصول عىل املزيد من الوقت ليقومـو

 .ستحسن من أدائهم

يدمج املدراء واملرشفـون األكـرث فاعليـة يف تنميـة مـوظفيهم مهـارة التوجيـه الفعـال يف  -2

 .أسلوب اإلدارة الخاص بهم

يجب عدم الخلط بني التوجيه الفعال واإلرشاد املهني أو تقييم األداء، عىل الرغم من أن  -3

 يختلـف يف أنـه عمليـة مسـاعدة يوميـة  مرتبط بكال هـذين النشـاطني ولكـنكوتشنجال

 .ومبارشة للموظفني ليتعرفوا عىل فرصهم يف تحسني أدائهم وإمكاناتهم

هذه املهارة تشبه التدريب أثناء العمـل، ولكـن تفـوق ذلـك وتتطلـب أن يكـون لـديك  -4

املهارات التـي تسـمح لـك بتحليـل وسـائل تحسـني األداء والتخطـيط إلجـراءات يقبلهـا 

ناخ ملئ بالدعم والعون والتأثري عىل املوظفني لتعـديل السـلوك بطـرق الطرفني وخلق م

 .إيجابية

أوضحت األبحاث أن االنتاجية وخدمة العمالء مرتبطة ارتباطا مبارشا بطبيعـة العالقـات  -5

يف املنظمة، فعندما يشعر املوظفون بتقديرهم واإلنصات لهم واالهتامم بهم ومشاركتهم 

جابيـة وأداءهـم متميـزا، ومـع ذلـك فمـثلام تـؤثر طبيعـة املسئولية تجـد سـلوكياتهم إي

العالقات فيام بني العمالء عىل املنظمة، ميكن أن يؤثر املناخ الـذي تحيـاه املنظمـة عـىل 

أثـري (طبيعة العالقات بني العمالء، حيـث يتـأثر أسـلوب اتصـال كـل فـرد ببيئـة العمـل 

 ).2016: القحطاين وهاين باحويرث

 :كوتشنجظامت عىل االستفادة من خدمات الأسباب عدم اقبال املن

هناك أسباب عديدة وراء عدم إقبال كثري مـن املـنظامت عـىل االسـتفادة مـن خـدمات 

 : ، منهاكوتشنجال
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ًتحقيق وإنجـاز األهـداف املتفـق عليهـا بالتـايل ال يـرى املـوظفني سـببا يف التفاعـل مـع  -1

 ً.التطوير طاملا تم تحقيق املطلوب سابقا

 املهام الوظيفية بـنفس الطريقـة والـروتني، وبذهنيـة أننـا نعمـل هـذا منـذ امليل لعمل -2

  .سنوات مثلنا مثل غرينا يف األقسام أو الرشكات األخرى

عدم الوعي باملناطق العمياء بسبب التخفي وراء األلقاب الوظيفيـة، أو سـنوات الخـربة،  -3

ع الـذي يحـدث عـىل أو النجاحات السابقة، أو عدم الوعي بنوع وحجم التقدم املتسـار

ًجميع األصعدة داخليا وخارجيا ً. 

ضعف التحفيز املادي أو املعنوي وغياب التشجيع واملتابعة وتوفري فـرص التطبيـق مـن  -4

قبل املدراء، حيث يتساءل الكثري من املشاركني، وماذا بعد املشاركة ؟ هل هناك أي عائد 

 . الربامج ومحتواهامادي أو معنوي؟ واألسوأ من ذلك عدم معرفة املدير بنوع

ًمقاومة التغيري خوفا من الجديد أو فقدان املميزات الحالية أو عدم الرغبة يف تقديم أي  -5

جهد إضايف، بالتايل أفضل طريقة لالستجابة ألي تغيري هـى املقاومـة الظـاهرة، وأسـوأها 

الخفية التي تظهر الرضا والحضور الجسـدي، ولكـن يف الحقيقـة ال تهـتم بـل تطعـن يف 

 .لتغيري أو صاحبه أو املؤسسةا

التغيـري ) تـاريخ(عدم وجود رؤية مستقبلية ملهمة سواء شخصـية أو مؤسسـية وذاكـرة  -6

املؤسيس، مام يجعل املشاركني غري قادرين عىل ربط الربامج ومخرجاتها باالسرتاتيجية، و 

: ويرثهـاين بـاح(متشامئني بسبب حركات التغيري والوعود السابقة التـي مل تـآيت مثارهـا 

2018.( 

 :  القياديكوتشنجال

 املهني أو الوظيفي يقدم كام سبق ذكره للطالب وللخـريجني وللعـاملني كوتشنجال

   القيادي موجه للمدراء وللقيادات يف املنظامتكوتشنجالجدد عىل سبيل املثال، بينام ال
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 املهني كوتشنجيضا ال، أ)الوزارات، الهيئات، املؤسسات أو الجمعيات:أو ما يطلق عليها أحيانا(

 .  القيادي يركز عيل املهارات القياديةكوتشنجأو الوظيفي يركز عىل املهارات اإلدارية، بينام ال

 القيادي موجه إلكسـاب القـادة يف املؤسسـات والرشكـات وتعزيـز قـدراتهم كوتشنجفال

قيـادي  الكوتشـنجالقيادية ليصبحوا أكرث فعالية لتحقيـق أهـداف املؤسسـة، ومـن أهـداف ال

 : تقديم الدعم واملساندة يف موضوعات تتصل مبسئولياتهم واملـهام امللقاة عليهم، مثل

 تعرف الدور القيادي املطلوب من الشخص. 

 توضيح الفرق بني القيادة واإلدارة. 

 توفري مساحة من الحوار لكيفية تحول الشخص إىل قائد فعال وناجح . 

 بيئة العملتعرف التغيريات املتالحقة واملتسارعة يف . 

 رصد التأثريات التي تحدثها هذه التغيريات. 

 كيفية التعامل مع هذه التغيريات وتأثرياتها بشكل أفضل. 

 طبيعة وخصائص التحديات التي تواجه املنظمة التي يعملون بها فهم. 

 توضيح الرؤية والرسالة املستقبلية للمنظمة التي يعملون بها. 

  األهداف للمنظمة التي يعملون بهاتوضيح القيم املناسبة وتحديد. 

 رصد جوانب القوة والضعف يف املنظمة التي يعملون بها . 

 تحديد الفرص والتهديدات للمنظمة التي يعملون بها. 

  2015: ألطاف حسن(تحديد حجم الفجوة بني كل األمور السابقة.( 

 القيـادي هـو متكـني األفـراد مـن اتخـاذ كوتشنجأن ال Wise 2010ويرى ويز 

قرارات واعية ومتكينهم ليصبحوا قادة يف حياتهم الخاصة، ويتم اسـتخدام املهـارات 

 واألساليب النفسية يف عالقة فردية ملساعدة شخص ما عىل أن يصبح مديرا أو قائدا 
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أكرث فعالية، وعادة ما يتم تطبيق هذه املهارات عىل قضايا محددة يف الوقت الحـارض العمـل 

ن هذا العميل لدمجها له أو لهـا يف اإلدارة الدامئـة أو ذخـرية القيـادة ذات الصلة بطريقة متك

 ).Peltier 2010: بلتيري(

 كمنهج قيادي يعزز مفهوم االهتامم بـاألفراد، والعالقـات،، والتغيـري كوتشنجاستخدام ال

والتطلـعـات املـسـتقبلية للمؤسـسـة، فالقاـئـد الـكـوتش ـيـيرس التغـيـري، وال يفرـضـه ـمـن ـخـالل 

 املختلفـة، باإلضـافة إىل أن اسـتخدام كوتشـنجبادئ، وصفات، ومهـارات ومنـاذج الاستخدام م

ِّ ميكن القادة من تحويل التحـديات واملشـاكل املؤسسـية إىل فـرص تعلـم تشـاركية كوتشنجال ّ

لالستفادة منها مستقبالً، مام يزيد من فرص التعلم الجامعي يف بيئة العمل، ويحقـق مفهـوم 

 ).2016: أثري القحطاين وهاين باحويرث( املنظومة املتعلمة القيادة التشاركية، أو

شـملت مجموعـة مـن ) 2018(آل عبـد السـالم  ٍويف دراسة حديثة قـام برتجمتهـا نبيـل

، اسـتنتجت أن )ذا مـايلز(القيادات العليا قامت بها جامعة ستانفورد باملشاركة مع مجموعة 

ّثلثي الرؤساء التنفيذيني ال يحبذون تلّقي مش َ ورات خارجية عىل قراراتهم القيادية، عىل الرغم ُ

من أن أغلبهم أكرث قابلية عىل تلقي بعض االقرتاحات والنصائح من كوتش خاص، ففـي هـذه 

 من القيادات العليا كالرؤساء التنفيذيون وأعضاء مجـالس اإلدارات 200الدراسة التي شملت 

ّ حـول كيفيـة تقبـل هـذه القيـادات وبعض املدراء التنفيذيون، تم طرح مجموعة من األسئلة

 .ّللنصائح واآلراء فيام يخص وظائفهم القيادية

 : الخارجيكوتشنج الداخيل والكوتشنجال

ـنجال ـن كوتـش ـي ميـك ـوظيفي أو املهـن  اـل

ــنج داـخــيل وكوتـشــنجتقـســيمه إىل   كوتـش

 الداخيل يتم تطـوير كوتشنجخارجي، ففي ال

  الخاـصـة باملنظـمـة، ـمـن كوتـشـنجمـهـارات ال
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تدريب العاملني يف قسم أو إدارة املوارد البرشيـة الـذين يتعـاملون بشـكل مبـارش مـع خالل 

، من خالل توفري عدد من الربامج يف هـذا املوضـوع يتـويل كوتشنجالعاملني يف املنظمة عىل ال

 كوتشـنج، أمـا الكوتشـنجتقدميها مركز تـدريب أو مراكـز تـدريب معتمـدة ومتخصصـة يف ال

ار كوتش معتمد وماهر من الخارج، والتعاقد معه لتنفيـذ جلسـات الخارجي فيتمثل يف إحض

 . الكوتشنج مع املعنيني داخل املنظمة سواء كانوا عاملني أو مدراء أو قيادات

والسؤال هنا كيف يختار الرئيس التنفيذي الكـوتش املناسـب ملنظمتـه ؟ يجـب اختيـار 

ل واملؤسسـات، وحياديـا يف تقييمـه الكوتش الذيك املفعم بالحيوية، ذو خلفية بديهية بـاألعام

وليس انحيازيا، وبإمكانه تكييف طريقـة توجيهـه مـع احتياجـات الفـرد ولـيس نهجـا ومنطـا 

مقولبا، فالكوتش الجيد ال يجعل الشخص يشعر بالخيبة واإلحباط يف نفسه، ولكـن يرشكـه يف 

وهـو مـتحمس كل مراحل الجلسات بحيث يستيقظ املدير التنفيـذي يف صـباح اليـوم التـايل 

 ).2018: آل عبد السالم نبيل(ملحاولة يشء جديد أو فعل أشياء مشابهة بطرق مختلفة  

 : الداخيل والخارجيكوتشنجمميزات وعيوب ال

 كوتشـنجفمن مميزات ال..  الداخيل والخارجي له مميزاته وله عيوبهكوتشنجلكل من ال

 كوتشنجاملنظمة، بينام مميزات اليوفر النفقات ويخترص الوقت ويحافظ عىل أرسار : الداخيل

كفاءة تنفيذ عالية، تعامل مـع خـربات ومـنظامت مختلفـة، يقـدم تغذيـة عكسـية : الخارجي

 .خالية من أى تأثري، حامس أكرب، موضوعية أكرث

أيضا أثبتت البحوث والدراسات أن العاملني مييلون إىل مناقشة القضايا الحساسة 

 املنظمـة، فوجـود كـوتش مـن خـارج املنظمـة بالعمل بحرية أكرب مع أشخاص خـارج

ًيضيف شعورا باألمان لدى املوظف حني يتحدث عن مشاكله مـع مـديره مـثالً، بيـنام 

ـنام يـكـون الـكـوتش أـحـد أعـضـاء املنظـمـة، فـضـالً أن   ـقـد ال يـجـد ـهـذه الفرـصـة حـي
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 ).2018:  اليحيالـلـهعبد(الكوتش هو مديره املبارش الذى يوجد املشكلة معه  يكون

 الداخيل تعمد كثري من تلك املنظامت إىل رفع مهارات موظفيهم كوتشنجومن عيوب ال

، ليكونوا قادرين عىل تقديم جلسـات الكوتشـنج للمـوظفني اآلخـرين، مـام قـد )املدراء مثالً(

ًيضيف عبئا وظيفيا عىل ذلك املدير، فهو يقوم بتنفيذ الكوتشـنج باإلضـافة إىل تنفيـذ مهامـه  ً

ٍ من عيوب الكوتش الخارجي ارتفاع التكلفـة، وهـو بـال شـك تحـد مهـم أمـام األساسية، بينام

املنظمة، تحتاج معه أن توازن بني التكلفة اإلضافية الستجالب كوتش خـارجى والفوائـد التـى 

ًستعود عىل املنظمة، وبالتاىل نجاح املنظمة ككل، أيضا قد يواجـه الكـوتش الخـارجى تحـديا 

ات وثقافة املنظمة باإلضافة إىل حاجتـه لـبعض الوقـت ليكسـب قلة معرفته بسياس يتمثل ىف

 ).2018:  اليحيالـلـهعبد(ثقة املستفيدين منه 

إىل أنـه عـادة عنـدما تكـون األمـور تحـت السـيطرة ) 2018(آل عبد السالم  يشري نبيل

ًبشكل جيد يف املؤسسات أو الرشكات يكون اكتشاف املناطق العمياء صعبا، فمن السهولة أن 

ون تركيز الرؤساء التنفيذيون باتجاه النجاحات التي يحققونها، ولكـن املنـاطق العميـاء إن يك

ِوجدت فبإمكانها أن تكون مدمرة، لكل النجاحات عندما تجرب الظـروف الرشكـة أن تتجـه إىل  ُ ّ ُ

ُاتجاه آخر، ويف هذه الظروف يستحسن أن يكون هناك طرفـا محايـدا وجيـدا؛ كمـرآة تظهـر  ً ُ

ق العمياء للرؤساء التنفيذيون، وليك يوجه دفة القيادة بنجـاح وإحكـام، فـإن كـل هذه املناط

 أداة نـادرة آمنـة ويف كوتشـنجفرد داخل املؤسسة له أجندة من أي نوع كان، وهذا يجعـل ال

َالوقت نفسه محّفزة للرئيس التنفيذي للتفكري يف األطر التي تخص املصلحة العليا للمؤسسـة،  ُ

: آل عبد السـالم نبيل(كني الرئيس التنفيذي للنجاح كقائد يف املؤسسة فمهمة الكوتش هي مت

2018.( 

  والوصول إىل القمة ؟ كوتشنجوهنا نتساءل هل هناك عالقة بني ال

يف الحقيقة هذا أمر شائع إىل حد ما يف رشكات التكنولوجيا، مثل ديـل، وجوجـل، 

 لتنفيذيني الشباب، فمـثال وغريها، حيث تم جلب كوتش ومستشارين ملساعدة املدراء ا
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يعد مثاال بارزا من كبار قادة األعامل الـذين عملـوا مـع كـوتش، فالعالقـة بـني " جاك ويلش"

 والوصول إىل القمـة توجـد عنـدما تـؤمن القيـادات يف الـتعلم والتطـوير املسـتمر، كوتشنجال

الستشـارات  واكوتشـنجفالقيادات العليا تسـعى بهـذا الفكـر لوجـود النخبـة مـن مجـاالت ال

ٍوالتدريب ؛ ليكونوا يد عـون عنـد هيكلـة املوضـوعات ولعـب أدوار التحـدي والتفكـري عنـد 

 ).2018: آل عبد السالم نبيل(املوظفني والقيادات 

ويؤكد العديد من املدربني أن نظام الكوتش الخارجى أفضل مـن الـداخيل، ألنـه يـدعم 

ة والحافزية لدى العاملني، وله قدرته عىل النجاح بشكل كبري، ويتفوق بوضوح ىف رفع اإليجابي

فتح الخيارات بحكم استقالله عن املنظمة وانفتاحه عىل العامل دون قيـود االنـتامء للمنظمـة 

 ).2018:  اليحيالـلـهعبد(إذا أخذنا باالعتبار طبيعة النفس البرشية وجوانبها النفسية 

 : الجامعيكوتشنج الفردي والكوتشنجال

 هو املوجه لعميل مبفرده، ويف هذه الحالـة Individual Coaching  الفرديكوتشنجال

 فهـو موجـه Group Coaching الجامعـي كوتشـنج الشـخيص، أمـا الكوتشـنجيطلق عليه ال

 . ملجموعة من العمالء بينهم رابط معني أو سامت أو خصائص مشرتكة أو مشكلة واحدة

 :كوتشنجمجاالت ال

-الصـحي (، وهـى املجـال كوتشـنجالت للسبعة مجا) 2018(حدد أحمد البدري 

 يف كوتشـنج، وميكن مامرسـة ال) الروحي- املهني- االجتامعي- الفكري- املايل- العائيل 

مـجـال العالـقـات الشخـصـية، ومـجـال العالـقـات : ـكـل مـجـاالت الحـيـاة والعـمـل، مـثـل

كـن االجتامعية، واملجال الصحي، واملجال الريـايض، واملجـال األكـادميي، أيضـا مـن املم

ـلكوتـشـنجمامرـسـة ال ـدة، مـث ـاكن عدـي ـات واملستـشـفيات ويف :  يف أـم ـدارس والكلـي اـمل

 ـمـنظامت العـمـل ويف أندـيـة ومراـكـز الـشـباب ويف مؤسـسـات رعاـيـة األرسة واـملـراهقني 
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كـوتش الحيـاة، : ، مثـلكوتشـنجواملسنني ومتحدي اإلعاقة، وهناك من يحدد بعض مجاالت ال

وـكـوتش اكتـشـاف اـلـذات، وـكـوتش ـصـعوبات اـلـتعلم، وـكـوتش العالـقـات، وـكـوتش تنفـيـذي، 

 .والكوتش املهني

 كوتشـنج هو أول مجال تـم مامرسـة مهنـة الSport Coachingويعترب املجال الريايض 

فيه، حيث أن مدرب الفريق الريايض أصبح لقبه الشائع كوتش الفريـق الريـايض، نظـرا ألنـه 

ضاء الفريق سواء عيل املستوي الفردي  مع أعكوتشنجبالفعل ميارس معظم أسياسيات مهنة ال

التدريب باملعايشة، والتوجيه، واإلرشاد، والنصح، وتحسـني .. أو الجامعي، من هذه األساسيات

 ...املهارات وتنمية القدرات

 
أيضا من املمكن مامرسة هـذه املهنـة يف املدرسـة، فمـثال يعمـل الكـوتش عـىل تجهيـز 

نجاح أكادمييا، وهذا النهج يختلف عن الـدروس العاديـة الطالب مبهارات الدراسة املطلوبة لل

 .التي تسعى لتحسني أداء الطالب يف موضوع معني

 يف الكليات، حيث تعد هذه املهنة مبثابة تـدخل مفيـد كوتشنجمجال ثالث هو ال

لدعم الطالب وأعضاء هيئة التـدريس واإلداريـني يف املؤسسـات التعليميـة، فـالكوتش 

ل عيل تسهيل التعاون فيام بيـنهم لتحسـني الـدرجات واملهـارات، بالنسبة للطالب يعم

 سواء األكادميية أو االجتامعية، أمـا بالنسـبة ألعضـاء هيئـة التـدريس واإلداريـني، فـإن 
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الكوتش ميكن أن يساعدهم عيل التوافق مـع التحـوالت والتغيـريات املعـارصة ملامرسـة أدوار 

 .تغيرياتجديدة تتناسب وطبيعة هذه التحوالت وال

 :كوتشنجأدوات ووسائل جلسات ال

 اجراء بعض االختبـارات النفسـية واالجتامعيـة واملهنيـة، كوتشنجمن أدوات جلسات ال

وعمل أشياء محددة أو القيام مبهام معينة يف الحياة أو يف العمل، ويتم التواصل بني الكـوتش 

ة، والزيـارة املنزليـة، والتليفـون، املقابلـ: والعميل باستخدام كافة وسائل االتصال املتاحة، مثل

الفيسـبوك والـواتس آب والتـويرت : مثـل(وعرب تطبيق سكايب، ووسائل التواصـل االجتامعـي 

 ...). واألنستجرام والفايرب

 :كوتشنجمدة جلسة ال

  دقيـقـة، ولحـصـد أفـضـل مـثـار45-30 ـمـا ـبـني كوتـشـنجـتـرتاوح اـملـدة الزمنـيـة لجلـسـة ال

 بواقـع جلسـة أو مكاملـة كوتشـنجة جلسات أو مكاملـات ال يستحسن أن تتم جدولكوتشنجال

ًواحدة أسبوعيا ؛ بحيث يتمكن العميل من التدرب عىل طرق تفكري جديدة، وأخـذ خطـوات 

عملية مدروسة نحو تحقيـق أهدافـه، ولـيك نضـمن اسـتمرارية التغيـريات إىل أن تتحـول إىل 

ل، ويـرتاوح سـعر الجلسـة أو عادات راسخة ومنط حياة جديد يرقى لطموحات وأحالم العميـ

 ).2017: سائد يونس(دوالر أمرييك     100 إىل 50 املكاملة الواحدة ما بني

 :كوتشنجاألسئلة املفتوحة يف جلسات ال

 كوتـشـنجميـكـن للـكـوتش أن يـسـتفيد ـمـن األـسـئلة التالـيـة يف إدارة وتوجـيـه جلـسـات ال

 :  من العميلواستخدامها يف جمع البيانات واملعلومات املطلوب معرفتها

  ما الصعوبات التي تواجهك يف الحياة، ويف العمل ؟ 

  ما قيمك يف الحياة، ويف العمل ؟ 
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  ما أهدافك يف الحياة، ويف العمل 

 إىل ماذا تطمح ألن تكون يف املستقبل؟ 

 كيف تكون مبدعا ً يف عملك؟ 

  ما األشياء التي ميكنك فعلها؟ 

 ؟كوتشنجمتى يحتاج العميل إىل جلسات ال

 : كوتشنجأسباب حضور العميل جلسات ال

 وجود تحدي ما يواجه العميل، واليستطيع التعامل الفعال معه. 

 هناك فجوة يف املعرفة أو املهارة أو املوارد لدي العميل. 

 هناك نقص يف الثقة لدي العميل. 

 هناك رغبة لدي العميل يف ترسيع النتائج املراد تحقيقها أو الوصول إليها. 

 وكيفية تنفيذها أو كيفية تحقيق هذا الهدف) هدف( حياتية تحديد خطة. 

  لدى العميل حـرية يف اتخـاذ قـرارا مهـم أو تحديـد مسـار معـني، مثـل تحديـد ومعرفـة

التخصص املناسب، أو نوع الدراسة، أو العمل، أو الوظيفة، أو اختيار الـزواج أو الزوجـة، 

 ...أو موعد اإلنجاب املناسب
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 و املهنيرفع األداء الشخيص أ. 

 عدم وضوح أو قلة وعي بالذات واملستقبل لدي العميل. 

 ؟كوتشنجمتى تحتاج لجلسات ال

 : إذا أردت أن

 .ترفع وتحسن من مستوى أداءك وإنجازك يف الحياة بصورة عامة -1

 .تقرب الفجوة بني األداء الحايل واألداء املرغوب -2

 .تطور وعيك وعالقتك بنفسك واآلخرين والحياة -3

 . والوظيفة والدور املناسب لك يف الحياةتعرف التخصص -4

 .تزيد من االنضباط واملسؤولية الذاتية ومستوى التحفيز لديك -5

 .توازن بني أدوارك الحياتية املخلتفة -6

 ).2016: أثري القحطاين وهاين باحويرث(الوصول إىل هدف ما  -7

 :كوتشنجمدارس مهنة ال

 :، هامكوتشنجميكن تحديد مدرستني يف ال

 )Assistant:(املساعدة واملرشدةاملدرسة   1

أحيانا يطلق عليهـا املدرسـة املـيرسة، وأخـري يطلـق عليهـا املدرسـة الربيطانيـة، هـذه 

 لـديهم جميـع كوتشـنجاملدرسة تتبني وجهة نظر هى أن العمالء املسـتهدفني مـن عمليـة ال

، يف ضـوء اإلجابات والحلول، ونحن فقط نساعدهم عىل اختيار األمثل، أو األفضل أو األنسـب

ـم  ـيرس لـه ـدور اـمل ـوم ـب ـم، ونـق ـة بـه ـروف املحيـط ـدراتهم، والـظ ـارفهم، وـق ـهم ومـع خصائـص

Facilitatorلـيس تـدريب كوتشـنج يف عملية اتخاذ القرار، ففلسفة هذه املدرسـة هـو أن ال 

واكـسـاب مـهـارات فـقـط ؛ إـسـتثارة وتحفـيـز التفـكـري الـخـالق ـلـدي العمـيـل؛ ليـصـل إىل أقىص 

 . ناته، من خالل أدوات عديدة، مثل األسئلة الذكيةاستفادة لطاقاته وامكا
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 ) :Active(املدرسة الفكرية النشطة  2

أحيانا يطلق عليها املدرسة الرشيك، وأحيانا أخرى يطلق عليها املدرسة األمريكية، تتبنى 

هذه املدرسة أن الكوتش يجب أن يلعب دور الرشيك، مبعني أن يشـارك بـبعض خرباتـه مـع 

ً يكون مشاركا نشطا مبا تعلمه من معارف ومهارات وخـربات، ويسـتثمر جميـع العم يل، وأن

معارـفـه ومهاراـتـه وخرباـتـه يف عملـيـة التوجـيـه الفـعـال، ويحـقـق مـبـدأ الرشاـكـة ـمـع العـمـالء 

املستهدفني، فالكوتش املاهر هو الذي يختار املدرسـة املناسـبة حسـب كـل حالـة، أو يجمـع 

 .كوتشنجسات البينهام حسب كل مرحلة من مراحل جل

 :كوتشنجاسرتاتيجيات مهنة ال

 اسرتاتيجيات عديدة، وعىل الكوتش أن يختار االسرتاتيجية املناسبة لكـل كوتشنجملهنة ال

 :عميل، ومن هذه االسرتاتيجيات

 :Social Interaction Strategyاسرتاتيجية التفاعل االجتامعي   1

لدى العميل مع اآلخرين املحيطني به يف تؤكد عىل تنمية التفاعل والعالقات االجتامعية 

 .أرسته، ويف مدرسته، ويف عمله، ويف املجتمع املحيل الذي يقطن به

 :The Rational Strategyاسرتاتيجية اكتساب املعارف وطرق التفكري   2

تؤكد عىل تنمية قدرات العميل عىل اكتساب املعارف واملفاهيم املطلوب توصيلها، كـام 

قـدرات الخاصـة بـالتفكري االبتكـاري، وأسـاليب دراسـة وتشـخيص املشـكالت تعني بتنمية ال

 .وحلها

 :Behavior Modification Strategyاسرتاتيجية تعديل السلوك   3

ترجع نشـأة هـذه االسـرتاتيجية إىل محـاوالت تطبيـق مفـاهيم ونظريـات علـم الـنفس 

التدريبيـة بصـورة / لتعليميـة السلويك عيل العملية التدريبية، وعامدها هو ترتيب الخـربات ا

تسمح بتشـكيل السـلوك النهـايئ املحـدد بدقـة يف العميـل عـن طريـق أسـاليب التعـديل أو 

 .التدعيم أو التعزيز أو اإلحالل
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 :Personal Growth Strategyاسرتاتيجية النمو الشخيص   4

دي إىل النمـو تركز هذه االسرتاتيجية عيل األنشطة التدريبية والخربات الحياتية التي تـؤ

 .الشخيص للعميل، وتحقيق ذاته، ومعاونته عىل فهم جوانب القوة والضعف يف شخصيته

عىل الكوتش الكفء والفعال أن يختار االسرتاتيجية املناسبة لكـل عميـل، ولكـل ... أخريا

 . كوتشنج يقوم بها، ولكل مرحلة من مراحل جلسات الكوتشنججلسة 
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 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

  والتعليمكوتشنجال  

  والتدريبكوتشنجال  

  والتوجيهكوتشنجال  

  وعلم النفسكوتشنجال  

  والطب النفيسكوتشنجال  
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  كوتشنجال

 واملهن األخرى

 

التعلـيم، والتـدريب، والعـالج، : شينج وعلـوم ومهـن أخـرى، مثـلهناك فرق بني الكويت

واإلرشاد، والتوجيه، واالستشارات، واملتابعة، وعلم النفس بصفة عامة، وعلـم الـنفس النجـاح 

بصفة خاصة، والربمجة اللغوية العصبية، وإدارة الذات، وطريقة خدمة الفرد يف مهنة الخدمة 

 .. وبعض العلوم واملهنكوتشنج بني مهنة الاالجتامعية، وفيام ييل توضيح للفرق

 

 

 

Triaining

Mentoring

Therapy

Consulting

Coaching
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 : والتعليمكوتشنجال

 حق من الحقوق األساسية الالزمة لكل أفراد املجتمع، وهـذا Educationيعترب التعليم 

ة والتعليميـة والنفسـية للمـتعلم يستلزم وجود اهتامم كامل وشامل بكل الحاجات االجتامعي

وأرسته، ويحتل التعليم مكانة متميزة يف منظومة الرعاية االجتامعيـة ملختلـف الـدول، حيـث 

ميثل أفضل استثامر ممكن، وتعترب املدرسة إحدى املؤسسات التعليمية التي تقـدم الخـدمات 

 الجامعـة؛ ليحصـلوا ًالتعليمية للتالميذ، بدءا من سن السادسة حتى سن ما قبـل الـدخول إىل

 .عىل العلم واملعرفة والرتبية السليمة

ويعد التعليم من أهم ركائز التنمية البرشية يف أي مجتمع، ملا يؤديه من وظائف مهمة 

ًيف حياة الفرد واألرسة، باإلضافة إىل ارتباطه ارتباطا قويا بكثري مـن مـؤرشات التنميـة األخـرى،  ً

راسة التي يتلقاها الفـرد الناشـئ يف املؤسسـات التعليميـة ويطلق لفظ التعليم عادة عىل الد

تزويد الطالب بالعلوم واملعـارف يف .. ، وهى عملية تهدف إىل)املدارس واملعاهد والجامعات(

ًإطر ومجاالت معينة، وإعدادهم فكريا وعقليا واجتامعيا، تأهيلهم للحياة العملية، وذلك من  ً ً

 .املطلوبة ملامرسة حرفة معينة أو مهنة معينةخالل إكسابهم املهارات املناسبة و

ويعرف التعليم بأنه عملية نقل املعارف واملعلومات من املعلـم إىل املـتعلم باسـتخدام 

 :، منهاكوتشنجبعض الوسائل التعليمية، وهناك فروق بني التعليم وال

 ينصت، والعميل يتحدثكوتشنجاملدرس يتحدث والطالب ينصت، بينام ال . 

 نقل املعرفة، بينام الكوتش يطرح األسئلة لتعزيز الفهم والوعياملدرس ي. 

  الطالب تنقصه املعرفة والخربات، بينام العميل لديه معرفة وخربات، وإن كـان يف حاجـة

 .إىل زيادة هذه املكونات

  بينام العالقـة بـني )اتصال رأيس(العالقة بني املدرس والطالب، عالقة من أعىل إىل أسفل ،

 ). اتصال أفقي(عميل، عالقة متساوية الكوتش وال
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 : والتدريبكوتشنجال

 :  هوTrainingمن تعريفات التدريب 

عملية إعداد الفرد للعمل املثمر  -1

واالحتفــاظ بــه عــىل مســتوى 

الخدمة املطلوبة، فهو نـوع مـن 

ــان  ــن إنـس ــادر ـم ــه ـص التوجـي

 .وموجه إىل إنسان آخر

ـلوك  -2 ـة ـس ـوير وتنمـي ـة تـط عملـي

رث من وسـائل الفرد بوسيلة أو أك

التدريب، أو وسائل نقل الخربة يف مجال املعرفة أو املهارة أو االتجاهات، بغرض تحقيـق 

 .معيار أداء مرغوب فيه

عملية مخططة لتصحيح األداء واملعرفـة واملهـارات مـن خـالل تجربـة تعليميـة بهـدف  -3

 .الوصول إىل أداء أكرث فاعلية

ًالدته، وحتى آخر حياتـه، وفقـا الحتياجاتـه عملية مستمرة خالل حياة الفرد، تبدأ منذ و -4

 .كفرد، أو كأحد العاملني، أوكعضو يف املجتمع

عملية تعديل إيجايب، ذات اتجاهات خاصة تتناول سلوك الفـرد مـن الناحيـة املهنيـة أو  -5

 .الوظيفية، وذلك الكتساب املعارف والخربات التي يحتاج إليها الفرد

 تـهـدف إىل إـحـداث تغـيـريات مـحـددة ذهنـيـا عملـيـة منظـمـة مـسـتمرة محورـهـا الـفـرد، -6

ًوسلوكيا وفنيا، ملقابلة احتياجات املحددة حاليا ومستقبليا يتطلبها الفـرد والعمـل الـذي  ً

 .يؤديه واملنظمة التي يعمل فيها

عملية إكساب املتدربني الخربات واملهارات التي يحتـاجون إليهـا، ألداء أعاملهـم بشـكل  -7

عىل، أو لتحسني قدراتهم عـىل مواجهـة مشـكالت تواجـه أفضل، أو لتجهيزهم لوظائف أ

 .املنظمة التي يعملون بها
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عملية مخططة لتغيـري االتجاهـات أو املعـارف أو املهـارات السـلوكية مـن خـالل خـربة  -8

تعليمية، لبلوغ أداء فعال يف نشاط أو مجـال معـني، والغـرض مـن التـدريب يف محـيط 

تياجـات املنظمـة الحاليـة واملسـتقبلية مـن العمل هو تطوير قدرات الفرد وتحقيـق اح

 .القوى العاملة

 .عملية نقل معرفة ومهارات محددة وقابلة للقياس -9

 مـن ناحيـة Traineesنشاط مخطط يهدف إىل إحـداث تغيـريات إيجابيـة يف املتـدربني  -10

اتجاهاتهم ومعلوماتهم وأدائهم ومهاراتهم وسلوكياتهم، مبا يجعل مسـتوى األداء لـديهم 

 . هو عليهأفضل مام

 .نظام يتبع يف دراسة فن من الفنون أو مهنة من املهن أو أعامل وظيفية ما -11

مجموعة الطرق املستخدمة يف تزويد العاملني الجدد أو الحاليني باملهارات الالزمـة ألداء  -12

 .وظائفهم بنجاح

التطوير ويقصد به كافة الجهـود املخططـة واملنفـذة لتنميـة قـدرات معـارف ومهـارات  -13

لني باملنظمة عىل اختالف مستوياتهم وتخصصاتهم وترشيد سـلوكياتهم، مبـا يعظـم العام

من فاعلية أدائهم وتحقيق ذواتهم من خالل تحقيق أهـدافهم الشخصـية وإسـهامهم يف 

 . تحقيق أهداف املنظمة

 .. يف ضوء ما سبق ميكن تعريف التدريب بأنه

ـ" ـات الـف ـة احتياـج ـدف إىل تلبـي ـتمرة، تـه ـة ومـس ـة مخطـط ـة عملـي ـة الحالـي رد التدريبـي

واملستقبلية، من خـالل زيـادة معارفـه، وتـدعيم اتجاهاتـه، وتحسـني مهاراتـه، مبـا يـؤدي إىل 

 ).2005: مدحت أبو النرص" (تحسني أدائه يف العمل وزيادة اإلنتاجية يف املنظمة

 :، منهاكوتشنجوهناك فروق بني التدريب وال

 ـدرب وقدر ـىل اـمل ـة ـع ـورة عاـم ـز بـص ـدريب يرتـك ـات الـت ـرض املعلوـم ـىل رشح وـع ـه ـع ـت

 واالتجاـهـات واملـهـارات ذات العالـقـة ملجموـعـة ـمـن املـتـدربني يف ـسـياق زمـنـي ومـكـاين 
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محدد ينتهي غالبا بانتهاء عملية التدريب، وعرب مادة وأنشطة تدريبيـة محـددة ومعـدة 

رية  هو حوار متبادل وعملية منائية تطويكوتشنجمسبقا من قبل مدرب الربنامج، بينام ال

مركزة عىل العميل وماذا يريد بصورة خاصة، وأيضا عملية مسـتمرة يـتم تحديـد اطارهـا 

 ). حسب نوع الربنامج(ًالزمني الكوتش والعميل معا تبدأ من يوم إىل سنة 

  التدريب أحد الخيارات املطروحة أمام الكـوتش، ولكـن لـيس الخيـار الوحيـد، حيـث أن

كرث من احتامل وأكرث من اتجاه والميكن اإلجابـة هناك تحديات يواجهها العميل تحتمل أ

عليها بإجابة واحدة محددة إال بعد االستامع واإلنصات، ومحاورة وإثارة أفكار العميل أو 

املتدرب مـع الكـوتش، بيـنام الكـوتش يركـز عـىل متكـني العميـل للوصـول إىل اإلجابـات 

ل معلومـة مـا أو تدريبـه والخيارات املناسبة من بيئته ومن داخل نفسه، وليس عـرب نقـ

  .عىل مهارة ما، كام يحدث يف التدريب أو التدريس
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فالكوتش ليس مـدربا بـاملعني التقليـدي للتـدريب، ويف املقابـل العميـل لـيس متـدربا 

 أيـام كـام العـادة يف الغالبيـة 5 أيـام إيل 3يحتاج من يلقنه بعض املعلومات ملـدة متتـد مـن 

ج التدريبية، عىل عكس ذلـك فـالكوتش والعميـل ينخرطـان يف عالقـة بـني العظمي من الربام

ًراشد أو ناضج، ويعمالن معا أو سويا كفريق متعاون، لكل شخص مسؤولياته املحددة مسبقا  ً

والتي يـتم مناقشـتها مـع الكـوتش؛ لتحديـد أهـداف واحتياجـات العميـل وكيفيـة تحقيقهـا 

 .وإشباعها

 ... نويف ضوء الشكل السابق سنجد أ

 ستكون محدودة، بينام تزداد النتائج بعـد التـدريب، إال كوتشنجالنتائج بدون تدريب و

 . معاكوتشنجأن النتائج ستكون أكرث وتزداد مع الوقت يف حالة تقديم التدريب وال

 Conseling & Guidance:  والتوجيهكوتشنجال

، لـيك يصـلوا إىل فهـم  التوجيه بأنه عمليـة تقـديم املسـاعدة لألفـرادMillerعرف ميلر 

أنفسهم، واختيار الطريق الصحيح والرضوري للحيـاة، وتعـديل السـلوك؛ لغـرض الوصـول إىل 

 .األهداف الناضجة والذكية والتي تصحح مجرى الحياة

أيضا ميكن تعريف التوجيه بأنه عملية مخططة ومنظمة تهدف إىل مسـاعدة الشـخص؛ 

ناته، ويحـل مشـكلته؛ ليصـل إىل تحقيـق توافقـه ليك يفهم ذاته، ويعرف قدراته، وينمي إمكا

 .النفيس واالجتامعي والرتبوي واملهني

 قريب جدا من فكـر التوجيـه، فهـو يسـتخدم ويسـتفيد مـن التوجيـه عنـد كوتشنجوال

العمل مع العميل؛ لتوجيهه إيل األهداف، وإيل تحديد حاجاته ومشكالته وموارده والتخصـص 

، بهدف تحقيق النجاح الشخيص واملهني، أو لتحقيق النجـاح املناسب له، والعمل املناسب له

 .يف الحياة ويف الدراسة ويف العمل
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 : وعلم النفسكوتشنجال

يف اللغة اإلنجليزية مـن مقطعـني ) سيكولوجي( Psychologyتتكون كلمه علم النفس 

فهـو   logos وهى تشري إيل الحياه أو الروح، أمـا املقطـع الثـاىن Psycheلهام أصل يوناىن هى

يفيد معنى العلم أي البحث الذى له أصول منهجية علمية، وعلـم الـنفس هـو أحـد العلـوم 

االنسانية، وهو الدراسة العلمية للسـلوك اإلنسـاين ودوافعـه، والشخصـية اإلنسـانية، والعقـل 

، واألـمـراض النفـسـية والعقلـيـة ـلـدي )وخاـصـة وظيـفـة التفـكـري واإلدراك(اـلـبرشي ووظائـفـه 

َّوهناك من عرف علم النفس بأنه العلم الذى يدرس سلوك اإلنسان، بهدف للوصـول اإلنسان، 

 : إىل معرفة دقيقة لهذا السلوك، وهذه املعرفة تدور عىل ثالثة محاور

 وصف سلوك اإلنسان وصفا دقيقا سواء كان سلوك سوي أو غري سوى: األول. 

 تفسري هذا السلوك ملعرفة أسبابه ودوافعه: الثـاىن. 

 محاولة التنبؤ بهذا السلوك، أى توقع ماذا سيكون سلوك أي شـخص إذا وضـع ىف : ثالثال

 .ظروف معينة، ومن ثم التحكم ىف هذا السلوك وضبطه وتعديله

عـىل مجـاالت مختلفـة مـن النشـاط  املعـارفكذلك تشري كلمة علم النفس إىل تطبيق 

ومن الحياة اليومية، ومعالجة األمراض النفسية والعقلية،  اإلنساين، مبا فيها مشكالت األفراد يف

 . وصل إىل فهم هذا السلوك وتفسريه والتنبؤ به والتحكم فيهأهداف علم النفس الت

التجريبـي، الفسـيولوجى، النمـو، (علـم الـنفس : لعلم النفس فروع عديدة، مثـل

 النفيس، اإلرشادي الـنفيس، السـيايس،  العالجياالجتامعي، الرتبوي، الصناعي، الريايض،

السياحي، املريض، علم النفس الجنايئ، علم النفس األمني، علم الـنفس القـانوين، علـم 

 علـم ،)علم النفس العسكري(علم النفس الحريب النفس البيئي، علم النفس االحصايئ، 

 اـلـنفس اللـغـوي، عـلـم نـفـس الـسـعادة، عـلـم نـفـس النـجـاح أو االنـجـاز، ويطـلـق ـعـيل 
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 مدرسـة التحليـل الـنفيس: األخريين علـم الـنفس اإليجـايب، ومـن أهـم مـدارس علـم الـنفس

 ...املدرسة السلوكيةو) املدرسة الفرويدية(

 تلجأ إىل علم النفس، لفهم السلوك اإلنساين للعمالء، ودوافـع السـلوك كوتشنجومهنة ال

نية للعمـالء، وتحديـد خصائصـها وأمناطهـا لديهم، ولتحقيق الفهم الـدقيق للشخصـية اإلنسـا

وأمراضها، أيضا تستفيد املهنة من علم النفس يف معرفة مراحل النمو لدي العمالء، وذلك من 

 . حيث الخصائص والحاجات واملشكالت

 للمـسـاعدة يف فـهـم األدوار كوتـشـنجـكـذلك يـقـدم عـلـم اـلـنفس معرـفـة مهـمـة ملهـنـة ال

التي ميارسها العمالء، والرصاع الذي ميكن أن يحـدث ) ملثاليةالفعلية واملتوقعة وا(االجتامعية 

 بـصـفة خاـصـة ـمـن عـلـم اـلـنفس النـجـاح كوتـشـنجـبـني ـهـذه األدوار، أيـضـا تـسـتفيد مهـنـة ال

Psychology of Success ،يف فهم معني النجاح وأهميته وأنواعه، ومفاتيح وقواعـد النجـاح 

 . فية التغلب عليهاوكيفية تحقيقه، والصعوبات التي تعوق النجاح وكي

 وعـلـم اـلـنفس، أن األويل مهـنـة والثانـيـة عـلـم، واألويل تـقـدم كوتـشـنجفالعالـقـة ـبـني ال

 .املامرسة املهنية، والثانية تقدم املعرفة املطلوبة لتحقيق الفهم

 : والطب النفيسكوتشنجال

تنظـيم  أقرب إىل العالج النفيس ولكن دون قيـود قانونيـة وكوتشنجترى بعض الكتابات أن ال

ً ليس عالجا نفسيا أو عقليا، فهو يختلف كليا عن هـذه األنـواع كوتشنجالدولة لألطباء النفسيني، فال ً ً

من العالجات، مبعني أنه ال يعالج األمراض النفسـية والعقليـة، ألن ذلـك عمـل وتخصـص الطبيـب 

 بيـنام النفيس أو األخصايئ الـنفىس، حيـث يهـتام بدراسـة وتشـخيص وعـالج مثـل هـذه األمـراض،

 ولـيس مـع املـريض النفسـيني أو - عىل العكس من ذلك يتعامـل مـع النـاس الطبيعيـني كوتشنجال

 ولكن لديهم صعوبات وتحديات يف تحقيق أهـدافهم بالصـورة املطلوبـة واملناسـبة، ويف –العقليني 

 ويتعامـل تحقيق التوازن والسعادة والنجاح يف حياتهم أو يف عملهم، مبعني أن العالج النفىس يهـتم 
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 Normalً يـتم التعامـل أساسـا مـع األسـوياء كوتشنج، بينام ىف الPatientsًأساسا مع املرىض 

Persons أو ما نطلق عليهم العمالء ،Clients. 

أيضا الطبيب النفيس واألخصايئ النفيس ميـيال عـادة إىل الرتكيـز عـىل املـايض ومشـكالت 

ا، ومـن ثـم تشـخيص املشـكلة وتقـديم العـالج العميل النفسية والعقلية والسلوكية أو غريهـ

يف حالة الطبيب النفيس أو تقديم استشـارة نفسـية يف حالـة ) ًغالبا ما يكون دواء(الطبي لها 

األخصايئ النفيس، بينام الكوتش يركز يف الغالب عـىل حـارض ومسـتقبل العميـل، ولـيس عـىل 

 السلوكية مبختلـف أنواعهـا، وإمنـا ماضيه، فهو ال يتعامل مع املشكالت النفسية أو العقلية أو

يتعامل مع شـخص يواجـه مجموعـة مـن التحـديات يف الحيـاة أو العمـل ويريـد أن يـديرها 

نوع الدراسة، التخصـص، : بطريقة أكرث فعالية، أو شخص يريد أن يتخذ قرار أو اختيار ما مثل

ـزوج أو الزوـجـة، أو موـعـد اإلنـجـاب املنا ـار اـل ـالكوتش العـمـل أو الوظيـفـة، أو اختـي ـسـب، ـف

اليشخص واليصف طرق للعالج؛ بل يثـق يف إمكانـات ومـوارد اإلنسـان متـى مـا سـنحت لـه 

الفرصة املناسبة ليتعرفها ويستثمرها االستثامر األمثل، فهو يركـز عـىل نقـاط القـوة اإليجابيـة 

لدى العميل، بينام العالج النفىس يركز عىل نقاط الضعف لديـه، فـالعالج الـنفىس أقـدم مـن 

 .كوتشنج وهو أحد الدعائم التى قامت عىل أكتافها مهنة الكوتشنجال

 : والقيادةكوتشنجال

ــادة  ــوم القـي ــدة ملفـه ــات ـع ــاك تعريـف هـن

Leadershipمنها أن القيادة هى ، : 

فن التأثري يف اآلخرين إليجاد سـلوك معـني أو  -1

  .تغيريه لتحقيق أهداف معينة

ـصـفات تـتـوفر يف ـشـخص يطـلـق علـيـه لـقـب  -2

 الحــرص عــىل : هــذه الصــفاتقائــد، مــن 
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العمـل والرغـبـة يف التـقـدم يف العمـل، وتحقـيـق األـهـداف واالسـتعداد الفـطـري لتحـمـل 

املسئولية، والحزم يف القرارات، والود تجاه اآلخرين، والقدرة عىل الترصف، واإلرصار عـىل 

 .النجاح

جـايب ليست مجرد موهبة وصفات شخصية يف بعض األفراد، بل هـى مـدى التفاعـل اإلي -3

للفرد مع املوقف ومع اآلخـرين، مبـا يـؤدي إيل الـترصف السـليم واملناسـب إتجـاه هـذا 

 . املوقف وإتجاه هؤالء اآلخرين

عملية يقوم فيها القائد مبعرفة وتحديد احتياجات اآلخرين العاملني معه، ويجيد وسائل  -4

 . تحقيقها بشكل ودي

 : ويف ضوء ما سبق ميكن تعريف القيادة بأنها

ملية وقدرة شخص يسمى القائد عىل التأثري ىف اآلخرين وتجميعهم حول تحقيق فن وع

 .هدف مشرتك، بشكل ودي وليس قرسي، ودون االستناد اىل السلطة التي متنحها له املنظمة

 : هناك فرق بني اإلدارة والقيادة

 يـة اإلدارة تركز جهودها عىل العمليـات واألشـياء واألنظمـة والحـارض وكفـاءة سـري العمل

االدارية، بينام القيادة عـيل عكـس اإلدارة تهـتم بالنـاس والعالقـات واملسـتقبل والتغيـري 

 .والتطلعات املستقبلية للمنظمة

 املدير يأمر، والقائد يوجه . 

 املدير يطلب الطاعة، والقائد يطلب املشاركة . 

 ميـزة عـىل املدير يستخدم السلطة التي متنحها له املنظمة، والقائـد يسـتخدم قدرتـه املت

 . التأثري يف اآلخرين بالود وليس بالقرس

 الناس والعالقات وانجاز املهام: املدير يركز عىل انجاز املهام، والقائد يركز عىل االثنني . 

 املدير رئيس، والقائد ميرس ومسهل ومدرب وموجه . 
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  املدير يضع أهداف وخطط قصرية ومتوسطة املدى، بينام القائد يطـور أهـداف وخطـط

 ... مل متوسطة وطويلة املدىع

 والقيادة، فكلهـام لـه نفـس كوتشنجهناك عالقة قوية بني ال... هذا وميكن أن نقول بأن

الفلسفة واملنطق يف التعامل مع اآلخرين، فالقيادة عملية بها قائد وتابعني أو مرؤوسني، بينام 

 بني القائـد والتـابعني أيضا العالقة.  عملية بها كوتش وعميل وليس تابع أو مرؤوسكوتشنجال

 . عالقة شبه رسمية، بينام العالقة بني الكوتش والعميل أو املستفيد شبه شخصية

 : واإلدارةكوتشنجال

 مبعنــى يــدير ويوظــف Manageمــن الفعــل يــدير : ً لغويــاManagementاإلدارة 

ويستخدم ويحرك ويقتصد ويوجه ويرشـد، وهـذا هـو معنـى اإلدارة، وكـذلك هـو إشـارة إىل 

هـى أن تعـرف بالضـبط : اإلدارة: ، ومن أشـهر تعريفـات اإلدارةManagerعض أدوار املدير ب

 Fredricفريـدريك تـايلور ( ألفراد يؤدون ذلك بكفـاءة وفعاليـةماذا تريد، ثم تتأكد من أن ا

Taylor.(  وهى عملية تنبؤ وتخطيط وتنظيم، والقيام بالتوجيه واملراقبـة) هـرني فـايولH. 

Fayol.( 

مهنة وعلم وفن توفري التعاون والتنسيق بـني العنـارص : كن تعريف اإلدارة بأنهاهذا ومي

البرشية واملوارد املالية واملادية واملعرفية والتكنولوجية ؛ لتحقيق األهـداف املخططـة بكفـآة 

 .وفاعلية وبصورة رشيدة، أي يف أقل وقت وجهد وتكاليف

 خاصة يف مجـال كوتشنجس مهنة الساهمت مهنة وعلم اإلدارة بصورة ملموسة يف تأسي

 مـن كثـري مـن كوتشنج الوظيفي أو املهني، واستفادت مهنة الكوتشنج القيادي والكوتشنجال

فنجدها تستفيد من النامذج اإلدارية، مثل . مداخل ومناذج وأدوات اإلدارة يف تحقيق أهدافها

 FISH، ومنـوذج عظمـة السـمكة SMARTER، ومنـوذج تحديـد األهـداف SWOTمنـوذج 

BONE. 
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 : ومهنة اإلدارة، منهاكوتشنجوهناك فروق بني مهنة ال

 تهتم مبسـاعدة كوتشنج حديثة جدا ومهنة اإلدارة قدمية جدا، مهنة الكوتشنجأن مهنة ال 

 كوتشـنج(أو داخل العمل ) Life Coaching الحياة كوتشنج(العمالء سواء خارج العمل 

 تهـتم بشـكل رئـييس بالعـاملني داـخـل ، بيـنام مهنـة اإلدارة)Work Coachingالعمـل 

 العمل، 

 تهدف يف األساس إيل تطوير وتنمية قدرات العمالء؛ حتي تكون حيـاتهم كوتشنجمهنة ال 

أفضل، ومهنة اإلدارة تهتم بتحقيـق نفـس املهمـة للعـاملني يف املـنظامت، ولكـن بهـدف 

 زيادة االنتاجية وزيادة األرباح بشكل رئييس، 

 يف عملها عـىل علـم الـنفس والصـحة النفسـية والربمجـة اللغويـة  ترتكز كوتشنجمهنة ال

العصبية والخدمة االجتامعية، بينام مهنة اإلدارة ترتكز عيل النظريات اإلدارية ونظريـات 

 . القيادة ونظريات السلوك التنظيمي

 : والخدمة االجتامعيةكوتشنجال

ضغوط، وىف سبيل قيام النـاس ىف مواجهة الحياة املعقدة املليئة باملشكالت واألزمات وال

ًبـأدوارهم ووظـائفهم العديـدة والصـعبة أحيانـا، يحتـاج النـاس إىل الكثـري مـن املـوارد، وإىل 

 تعتـرب إحـدى املهـن التـى Social Workمساعدة العديد مـن املهـن، والخدمـة االجتامعيـة 

وارهم تهدف إىل مساعدة الناس وتقـديم الخـدمات االجتامعيـة لهـم بهـدف أن يقومـوا بـأد

 . ووظائفهم بشكل أفضل

إن خصائص الناس والبيئة املحيطة بهم وطبيعـة مشـكالتهم هـى التـى تحـدد أهـداف 

 التى ستقوم بها الخدمة االجتامعيـة مـع هـؤالء النـاس، Helping Processعملية املساعدة 

ً ظهـرت حـديثا ىف أوائـل القـرن Human Professionوالخدمـة االجتامعيـة مهنـة إنسـانية 

رشين، تعمل مع املهن األخرى إلحداث التغيري االجتامعى، بل واالقتصادي ىف املجتمـع مبـا الع

 .يحقق أهداف هذا املجتمع من متاسك ورعاية وإنتاج وتقدم
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ويسمى الشخص املهنى الذى ميارس مهنـة الخدمـة االجتامعيـة باألخصـايئ االجتامعـي 

ًالذى تـم إعـداده نظريـا وميـدانيا ذلك الشخص ) Social Worker –االختصايص االجتامعي(

 ىف مـدارس أو معاهـد أو أقسـام أو –خالل أربع سنوات بعد مرحلة الدراسة الثانوية العامة 

 . كليات الخدمة االجتامعية

واألخـصـايئ االجتامـعـي يتـعـاون ـمـع الـعـاملني ـمـن التخصـصـات املهنـيـة األـخـرى، مـثـل 

 أخصايئ العالج الطبيعى، أخصايئ التأهيـل الطبيب، املمرضة، املدرس، مدرس الرتبية الخاصة،(

ىف تحقيق أهداف مساعدة الناس وتقديم برامج الرعاية التـى يحتاجونهـا، ...) املهنى، اإلداري

 Team، ويأخذ هذا التعاون شكل فريق عمل )الرعاية الصحية والتعليمية واالجتامعية(مثل 

Workكنوع من التنسيق والتكامل ىف تحقيق األهداف . 

خدمة االجتامعية من املهن املقبولة واملعرتف بها حكوميا وأهليا، وتستعني بهـا كثـري وال

ومـنظامت املجتمـع املـدين، وخاصـة ) القطـاع الخـاص(من املؤسسات الحكومية والرشكـات 

مهـنـة : "الجمعيـات األهلـيـة يف تحقـيـق أهـدافها، وميـكـن تعرـيـف الخدمـة االجتامعـيـة بأنـهـا

األفـراد والجامعـات واملـنظامت واملجتمعـات يف تنميـة قـدراتهم إنسانية تهدف إىل مساعدة 

ومواردهم، وزيـادة فرصـهم ىف الحيـاة، ووقـايتهم مـن املشـكالت، وإشـباع حاجـاتهم، وحـل 

مشكالتهم، ويتم ذلك ىف ضوء موارد وثقافة املجتمع، ومن خالل مؤسسات املجتمع املختلفـة 

 ". هاأو إنشاء مؤسسات جديدة تظهر حاجة املجتمع إلي

 :  هى Basic Methodsوملهنة الخدمة االجتامعية ثالث طرق رئيسة 

 Social Case Work طريقة خدمة الفرد -1

 Social Group Work طريقة خدمة الجامعة  -2

 Community Organization طريقة تنظيم املجتمع -3
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 : وطريقة خدمة الفردكوتشنجال

 :ومن تعريفات طريقة خدمة الفرد، أنها

العمليات التي تنمي الشخصـية مـن خـالل التوافـق الـواعي املتـأثر بعلقمـة تتكون من  -1

 ).1922: ماري ريتشموند(الفرد بفرد أخر أو بالناس أو مع البيئة االجتامعية 

عملية متارس يف مؤسسات اجتامعية، ملساعدة األفراد عىل املواجهة الفعالـة للمشـكالت  -2

 ).1957: ني برملانهيل(التي تعوق أدائهم لوظائفهم االجتامعية 

نفس طريقة مهنة الخدمـة االجتامعيـة يف مسـاعدة األفـراد سـيئ التكيـف الـواقعني يف  -3

 ).1970: فاطمة الحاروين(مجالها باستغالل طاقاتهم الشخصية والبيئية لتصحيح تكيفهم 

فن تستخدم فيه املعارف اإلنسـانية واملهـارة العالقيـة لتوجيـه كـل مـن طاقـات األفـراد  -4

 املجتمع لتحقيق أفضل درجة ممكنة من األداء االجتامعـي يف حـدود فلسـفة وإمكانات

 ).1980: عبد الفتاح عثامن(املؤسسة 

وميكن . Family واألرسة Individualوالعميل يف طريقة خدمة الفرد هو كل من الفرد 

 :تحديد الخصائص الرئيسة لطريقة خدمة الفرد يف أنها

ـــة  -1 ـــة الخدـم ـــة يف مهـن ـــة رئيـس طريـق

جتامعية، تهـدف إىل مسـاعدة األفـراد اال

واألرس الذين لـديهم مشـكالت فرديـة أو 

 .يواجهون عقبات يف أدائهم االجتامعي

نوع من الخدمات املعروضة واملفروضـة  -2

يف الوقت نفسه إذا تطلب األمر، وهنـاك 

مخاطر سـيتعرض لهـا الفـرد أو األرسة أو 

 .املجتمع
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 ..وم اإلنسانية وبصفة خاصة علم النفسترتكز عىل قاعدة معرفية منبثقة من العل -3

متارس يف العديد مـن املؤسسـات االجتامعيـة والتعليميـة والصـحية والثقافيـة بواسـطة  -4

أخصائيون اجتامعيون تم إعدادهم إعدادا مهنيا مناسبا، ملساعدة عمالء هذه املؤسسات 

 .أو ما يطلق عليهم املستفيدين من خدمات هذه املؤسسات

شكلة هى نتاج تفاعل متبادل بني كل من شخصية العميل والبيئة التي تنظر إىل أن أي م -5

 .يعيش بها

 .تستهدف إحداث التأثري اإليجايب للعميل يف بيئته لعالج املشكلة التي تعرتضه -6

وتهدف خدمة الفرد إىل مساعدة العمالء وأرسهم يف إشباع حاجاتهم االجتامعية، وحـل 

 الشخصية واالتصالية، مام يساهم يف عـالج املشـكالت مشكالتهم االجتامعية، وتنمية قدراتهم

 . الفردية واألرسية يف املجتمع

 :ىف اآلىت) 1980(ومثة ستة مستويات لهذا الهدف، يحددها عبد الفتاح عثامن 

  وقاية العميل من املشكالت، ملنع ظهورها: األول. 

  تعديل أساىس يف شخصية العميل وظروف بيئته: الثاين. 

 يل نسبي يف شخصية العميل وظروف بيئتهتعد: الثالث. 

 تعديل كيل أو نسبي يف شخصية العميل: الرابع . 

 تعديل كيل أو نسبي للظروف البيئية: الخامس. 

 تثبيت املوقف تجنبا لظهور مشكالت جديدة: السادس. 

 قريبة جدا من طريقة خدمة الفرد يف مهنة الخدمة االجتامعية، وذلك كوتشنجومهنة ال

 تستفيد وتسرتشـد مـن مهنـة التـدريب كوتشنجهداف واألساليب، إال أن مهنة المن حيث األ

ومهنة اإلدارة أكرث، بينام طريقة خدمـة الفـرد تسـتفيد وتسرتشـد مـن علـم الـنفس والصـحة 

 . النفسية أكرث
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 يف أغلب الوقت تتعامل مع العمالء كـأفراد، بيـنام طريقـة خدمـة كوتشنجأيضا مهنة ال

 .وقت تتعامل مع األفراد وأرسهم كعمالء لهاالفرد يف أغلب ال

 ال متـارس العـالج االجتامعـي وتهـتم أكـرث بالتـدريب والتوجيـه كوتشـنجكذلك مهنـة ال

 . واالرشاد والتوعية، بينام طريقة خدمة الفرد تهتم بالعالج االجتامعي
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 الفصل الخامس

 كوتشنجال

 األخالقيات واملبادئ

 

رد وجامعة ومنظمة ومجتمع، من القيم واألخالقيات واملبادئ أشياء مهمة يف حياة أي ف

منطلق، ألنهـا عـنرص موجـة للسـلوك اإلنسـاين، ولهـا دور يف اختيـار الوسـائل والغايـات، بـل 

وتساهم يف عملية التنبـؤ بهـذا السـلوك، وال شـك يف أن القـيم واألخالقيـات واملبـادئ يف كـل 

 املجتمـع، مجتمع هى نتائج تطور تاريخي طويـل، لهـذا فهـي رضوريـة يف تكـوين واسـتقرار

 .واملحافظة عىل حياته االجتامعية

فالقيم واألخالقيات واملبـادئ ألي مهنـة يشء مهـم ورضوري جـدا، فهـي تضـع املعـايري 

ومستويات السلوك للشخص الذي ميارس املهنة، مبـا يسـاعده عـىل معرفـة الصـواب والخطـأ، 

 بعض قيم وأخالقيـات والتمييز بني ما هو جيد وما هو يسء، والفصل الحايل يلقي الضوء عىل

 . كوتشنجومبادئ مهنة ال
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 :Valuesالقيم  

القيم هى املبادئ واملقاييس، أو هى صياغات للسلوك املفضـل أو املرغـوب، لهـا صـفة 

البقاء أو الدوام النسبي، وهـى توقعـات سـلوكية إيجابيـة وتفضـيالت أقرهـا جـزء كبـري مـن 

ة، العفة، العطاء، ونحن نبني قيمنا مـن خرباتنـا الصدق، األمانة، العدال: املجتمع، ومن أمثلتها

وتجاربنا الحياتية، ومن إنتامئنا للوطن الـذي نعـيش فيـه، الثقافـة التـي تسـود حياتنـا، كـام 

نستمدها من األرسة، واألبوين، واألقـارب، واألصـدقاء، واملعلمـني، واملـربني، ووسـائل اإلعـالم، 

 .حيث تستقر يف العقل الباطن

دافنا واهتامماتنا، وحاجاتنا، والنظام االجتامعي، والثقافـة التـي تنشـأ والقيم تعكس أه

فيها مبا تتضمنه من نواحي دينية واقتصادية وعلمية وغريها، ويـرى علـامء الـنفس أن القـيم 

شئ مهم يف حياة أي إنسان، حيث أنها توجه وترشد السـلوك اإلنسـاين، فالقيمـة مبـدأ مجـرد 

وه باإلرتباط اإلنفعايل القوي، كام أنهـا تـوفر مسـتوي للحكـم وعام للسلوك يشعر اإلنسان نح

ـل  ـييل، مـث ـنفس التحـل ـامء اـل ـري عـل ـذلك ـي ـان، ـك ـة باإلنـس ـداف الخاـص ـال واألـه ـىل األفـع ـع

، بينام )الضمري (Super Ego بأن القيم ترتبط باألنا األعىلFlugel وفلوجل Sommorsسومرز

 Socialية مهمـة يف البنـاء االجتامعـييري علـامء االجـتامع بـأن القـيم تعتـرب حقـائق أساسـ

Structure وهي لذلك تعالج من وجهة النظر السوسيولوجية عيل أنها عنارص بنائية تشـتق ، 

 ).2008: مدحت أبو النرص (Social Interactionمن التفاعل االجتامعي 

  :Ethicsاألخالقيات 

 Ethos اليونانية  ، والكلمةMoralsيرجع أصل كلمة األخالق إىل اللفظ الالتيني 

 التي تعني أشكال التقاليـد أو العـادات الخاصـة بالترصفـات، كـذلك يشـري املصـطلح 

إىل فلسفة الصواب والخطأ يف السلوك، والتمييز بني ما هو جيـد ومـا هـو يسء، أيضـا 

 هناك مـن يعـرف األخالقيـات بأنهـا معيـار، أو مسـتوي، أو قاعـدة للسـلوك، بهـدف 
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هة الصحيحة، وعلم األخالق هو دراسة لترصفات اإلنسـان فـيام يتعلـق إرشاده وتوجيهه الوج

بالصواب والخطأ، مبعني أن علم األخالق هو علم يهـدف إىل وضـع قواعـد للسـلوك اإلنسـاين 

وتقييمه يف ضوء ما هو صواب أو خطأ، وما هـو جيـد أو سـيئ، ومـا هـو خـري أو رش، وذلـك 

 -األخالقيـات : حديد موضوعات علم األخالق يفبهدف أن يحيا اإلنسان حياة فاضلة، وميكن ت

 . معايري السلوك- الفضائل -القيم 

وميكننا القول بأن علم األخالق أحد العلوم املعيارية الذي يهـتم بدراسـة أخـالق وقـيم 

اإلنسان والفضائل اإلنسانية التي يجب أن يتحيل بها، ويشار لألخالقيات املهنيـة بأنهـا معـايري 

 هؤالء الذين يشغلون مهنة معينة، فالشخص الذي يدخل مهنة ما يطلـب للسلوك تطبق عيل

منه االلتزام بأخالقيات املهنة، ألن املجتمع يجعله موضع ثقـة يف أن يقـدم بضـائع وخـدمات 

ذات قيمة، وال ميكن أن تتوافر ما مل يكن سلوكه مغلفا مبعـايري معينـة، لـذا فـاملهنيون الـذين 

 ).2008: مدحت أبو النرص(ماتهم األخالقية ينتهكون هذه الثقة يفشلون يف اإللتزام بالتزا

ونظرا ألهمية الجوانـب القيميـة واألخالقيـة لكـل املهـن ويف مامرسـة وظائفهـا ووضـع 

الضوابط ملامرسيها، فـإن الغالبيـة العظمـي للمهـن وضـعت لنفسـها ميثـاق رشف أو دسـتور 

مهنة اإلدارة، : املهن عيل سبيل املثال، ومن هذه Code Of Ethicsأخالقي أو مدونة أخالقية 

 . ومهنة التدريب، ومهنة الخدمة االجتامعية، ومهنة الطب

 :كوتشنجاألساس القيمي ملهنة ال

مجموعة املعتقدات واألخالقيـات واملعـايري والتـي Value Baseيقصد باألساس القيمي 

تخـاذ القـرارات املهنيـة ، وتساعدهم يف اكوتشنجتوجه اتجاهات وسلوكيات املامرسني ملهنة ال

عند التعامل مع العمـالء، هـذا وميكـن تحديـد عـدد مـن القـيم األخالقيـات التـي يجـب أن 

 :يسرتشد ويلتزم بها وميارسها الكوتش، منها

 التقبل، والصدق، والرصاحة، واملساواة 
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  املشاركة -الشوري (الدميوقراطية( 

 عدم التمييز السلبي بني العمالء 

 فردية مراعاة الفروق ال 

 حق تقرير املصري للعمالء بقدر اإلمكان . 

  احرتام رسية معلومات العمالء 

 احرتام رسية العالقات مع العمالء . 

 :كوتشنجملهنة ال)الدساتري األخالقية(مواثيق الرشف 

منذ منتصف التسعينيات يف القرن العرشين، تحاول الجمعيات والهيئات املهنية العاملة 

 Norms واملعـايري Ethics واألخالقيـات Valuesع مجموعة من القيم  وضكوتشنجيف مهنة ال

، ومنهم من وضع مجموعة كوتشنجلهذه املهنة الجديدة، منهم من وضع ميثاق رشف ملهنة ال

 : من املستويات واملعايري ملامرسة هذه املهنة، ومن هذه الجمعيات والهيئات املهنية

 The Association for Coaching (AC) 

 The European Mentoring and Coaching Council (EMCC) 

 The The International Association of Coaching (IAC)  

 The International Coach Federation (ICF)  

 The Board Certified Coach (BCC)  

 The International Association of Coaching (IAC) 

 إىل أنه اليوجد 2016 يف عام Jonathan Passmoreوأشار عامل النفس جوناثان باسمور 

وقـد واصـلت الجمعيـات والهيئـات املهنيـة تطـوير . أي معايري معرتف بها عىل نطـاق واسـع

، ونظرا لعدم وجود هذه املعايري واملتطلبات جعل كثري مـن األشـخاص كوتشنجمعايري ملهنة ال

، وهـذا يتطلـب كوتشـنج، ويدعون أنهم ميارسون مهنة ال)كوتش(قب يطلقون عىل أنفسهم ل

بشكل رئييس وحتمي رضورة تنظـيم هـذه املهنـة بوضـع مجموعـة مـن القـيم واألخالقيـات 

 .واملعايري لها
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فأهمية التمسـك بـالقيم واألخالقيـات واملعـايري واملسـتويات املهنيـة هـى واحـدة مـن 

 كوتشـنججمعية ال: تحقيقا لهذه الغاية، فإن كل من، وكوتشنجالتحديات التي تواجه مهنة ال

 ,the Association for Coaching (AC) كوتشـنجبربيطانيا، واملجلس األورويب للتوجيه وال

)the European Mentoring and Coaching Council (EMCC ,عـلN سـبيل املثـال 

 مدونـة دوليـة للسـلوك ، ميثاق أخالقي دويل أو دستور أخالقـي دويل أو2016وضعا يف يناير 

: ، يجـب عـيل كـل مـنGlobal Code of Ethics for Coaching كوتشـنجاألخالقي ملهنة ال

 ومراكز التـدريب التـي تقـدم بـرامج كوتشنجالجمعيات والهيئات واملراكز العاملة يف مهنة ال

تـه عنـد  التوقيع عىل هذا امليثاق وااللتزام به وتطبيقـه ورشحـه، ومتابعكوتشنجتدريبية يف ال

 والتوجيه االلتـزام بهـذا امليثـاق ومراعـاة كوتشنجالتطبيق، أيضا عيل جميع املامرسني ملهنة ال

 .وتطبيق ما به من قيم وأخالقيات ومعايري ومبادئ

 ):الكوتش واملوجه (كوتشنجامليثاق األخالقي الدويل ملهنة ال

 :يتكون امليثاق من أربعة بنود، كالتايل

  املصطلحات: أوال Terminology 

 العمل مع العمالء: ثانيا Working with 

 األداء أو السلوك املهني : ثالثا Clients Professional Conduct  

 املامرسة املمتازة: رابعا Excellent Practice 

 املصطلحات: أوال

يقصد بالجمعيات والهيئات يف هذا امليثاق، كل اتحاد ومجلس وجمعيـة وهيئـة ومركـز  -1

 والتوجيه، واألعضاء املنتمني لها، والذين يجـب علـيهم االلتـزام كوتشنجيعمل يف مهنة ال

بهذا امليثاق مبا فيه من قيم وأخالقيات ومبادئ ومعايري ومستويات، وتطبيـق ومامرسـة 

 .كل هذه املكونات

  والتوجيـه أن يكـون لـديهم الفهـم الكامـل كوتشـنجعىل جميع املامرسني ملهنة ال -2
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 واملهـارات الالزمـة ملامرسـة هـذه املهنـة بالشـكل املهنـي جكوتشـنوالصـحيح ملفهـوم ال

 . السليم

 :العمل مع العمالء: ثانيا

 .رضورة احرتام العمالء واحرتام كرامتهم وتطلعاتهم وأهدافهم -1

أهمية التعاقد مع العميل بشكل شفهي أو مكتوب أو االثنني معا؛ لتحديد دور كل مـن  -2

 . وعدد الجلسات ومدتها وفرتاتهاالكوتش والعميل والرسوم املطلوب دفعها

، وحتـى كوتشـنجرضورة املحافظة عىل رسية معلومات العميل أثنـاء تقـديم خـدمات ال -3

 . كوتشنجبعد االنتهاء من جلسات ال

التحذير من استغالل العميل بواسطة الكوتش بأي شكل مـن األشـكال، سـواء كـان هـذا  -4

  .االستغالل مايل أو مادي أو نفيس أو جسدي أو جنيس

 فالبـد مـن الوصـول إىل مرحلـة اإلنهـاء بشـكل كوتشـنجعند تحقيق أهداف جلسات ال -5

 .تدريجي ومهني سليم

 إىل املتابعـة، فيجـب عـىل الكـوتش كوتشنجيف حالة حاجة العميل بعد إنهاء جلسات ال -6

 .توفري مثل هذه الخدمة

 .من حق العميل أن يختار الكوتش -7

 . اسبمن حق العميل تغيري الكوتش يف أي وقت من -8

 األداء أو السلوك املهني: ثالثا

 .يجب أن يكون أداء أو سلوك الكوتش مهنيا -1

 .كوتشنجعىل الكوتش احرتام مهنة ال -2

 . والتوجيه بشكل مرشف ومهنيكوتشنجعىل الكوتش أن ميثل مهنة ال -3

 . عىل الكوتش إحرتام التخصصات املهنية األخرى بأشخاصها -4

 .عىل الكوتش مراعاة وإحرتام القوانني -5
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 .عىل الكوتش أن مراعاة املساوة وعدم التمييز والعنرصية بني العمالء -6

 .عىل الكوتش إحرتام التنوع واالختالف بني العمالء -7

 :املامرسة املمتازة:رابعا

 .كوتشنجعىل الكوتش أن يكون قادرا عيل تطبيق مبادئ وأدوات ووسائل وتوجيهات ال -1

 . والتوجيهكوتشنجعىل الكوتش أن يقدم مامرسة مهنية سليمة لل -2

عىل الكوتش أن يحرص عيل تحقيق التنمية املهنية املستمرة لنفسه بكافة الوسائل، مـن  -3

قراءة وحضور الندوات واملؤمترات، واملشاركة يف الربامج التدريبية، واستكامل الدراسـات 

 .  والتوجيهكوتشنجالعليا، واالنضامم إىل الجمعيات والهيئات العاملة يف مهنة ال

 :كوتشنجدئ المبا

 يشري إيل قاعدة علمية لهـا صـفة العموميـة، Principlesمصطلح املبدأ وجمعه مبادئ 

تم التوصل إليها بواسطة البحث العلمي، أو نتيجة الخربات امليدانية املرتاكمة أو االثنني معـا، 

 . والبد من االسرتشاد بها عند العمل أو التطبيق أو املامرسة

للسلوك واألداء يجب اإللتزام بها، وهـي مجموعـة مـن األسـس واملبادئ هي مستويات 

 بأنها مجموعة من قواعـد كوتشنجوالقواعد يجب تطبيقها، وميكن تعريف املبادئ يف مهنة ال

ومستويات السـلوك واألداء املهنـي، والتـي يجـب االلتـزام بهـا ومراعتهـا وتطبيقهـا بواسـطة 

 . كوتشنجالكوتش عند مامرسة مهنة ال

 هي مجموعة من املصابيح االجتامعية التي تنري الطريـق أمـام كوتشنجهنة الفمبادئ م

الـكـوتش عـنـد مامرـسـته لـهـذه املهـنـة، فتجنـبـه الـشـطط أو الـخـروج ـعـن قيمـهـا وأخالقياتـهـا، 

 .وتشـعره باألمـان وعدم الخوف
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 يعرضـه للمخـاطر كوتشـنجوعدم التـزام الكـوتش بواحـد أو أكـرث مـن مبـادئ مهنـة ال

العمالء، واملؤسسة، والنقابة املهنيـة، والجهـات املعنيـة، واملجتمـع (املحاسبة من وللمسائلة و

، وهذا بدوره يضـعف مصـداقيته ومهنيتـه، وبالتـايل يضـعف مصـداقية ومهنيـة مهنـة )ككل

 .كوتشنجال

فالشخص الذي يدخل مهنة ما يطلب منـه االلتـزام مببـادئ هـذه املهنـة، ألن املجتمـع 

قدم خـدمات ذات قيمـة، وال ميكـن أن تتـوافر مـا مل يكـن سـلوكه يجعله موضع ثقة يف أن ي

مغلفا مبعايري معينة، لذا فاملهنيون الذين يفشلون يف اإللتزام باملبادئ املهنيـة ينتهكـون هـذه 

 .الثقة

مبدأ التقبل، ومبدأ العالقة املهنية، ومبدأ البداية، :  مبادئ عديدة، منهاكوتشنجوملهنة ال

أ القرارات، ومبدأ الوقت، ومبدأ األسئلة، ومبدأ األخطاء، ومبدأ الغضب، ومبدأ السيطرة، ومبد

ومبدأ املوضـوعية، ومبـدأ التعمـيم، ومبـدأ األمـور البسـيطة، ومبـدأ الخـوف، ومبـدأ قـوانني 

 ... النمذجة، ومبدأ الحياة

 : والتايل رشح مبسط لبعض هذه املبادئ

 : مبدأ التقبل

 للعميل ولظروفه وملشـكلته كواقـع قـائم، وهنـا  هو تقدير وقبولAcceptanceالتقبل 

يـقـوم الـكـوتش بتقـبـل العمـيـل مبميزاـتـه وعيوـبـه، مبـنـاطق الـقـوة والـضـعف لدـيـه، مبـشـاعره 

اإليجابية والسلبية، باتجاهاته البناءة والهدامة، فهو قبول له كإنسان لـه قيمتـه ولـه كرامتـه، 

 سـلبية أو اتجاهـات غـري مناسـبة أو وال يعني قبولنا لكل ذلك موافقتنـا وقبولنـا ألي مشـاعر

سلوكيات ال أخالقية، وإمنا يعني قبوالً للواقع كـام هـو بحلـوه ومـره، وذلـك كنقطـة إنطـالق 

لتحسني هذا الواقع، أيضا لو مل يتم تقبل العميـل، فإنـه لـن يسـتجيب ألي تحـرك أو مجهـود 

 .مهني من قبل الكوتش تجاه تحسني الواقع وتعديل أي يشء به
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ريفات التقبل، بأنه إظهار الكوتش ملشاعر الود واالرتياح عند مالقاة العميـل يف ومن تع

ًموقع العمل املهني، وغالبا ما يستجيب العميل للكوتش ويرد عليـه بـنفس املشـاعر ويكـون 

ًالقبول متبادالً، ويقيض هذا املبدأ من الكوتش أن يتقبل العميل فـردا أو جامعـة أو منظمـة، 

الصورة التي يجب أن يكون عليها، بغض النظر عن خصائصه البيولوجيـة، كام هو وليس عىل 

أو السيكولوجية، أو االجتامعية، أو البيئية، أو املادية، وبالتايل ال تتدخل االعتبارات الشخصـية 

 .للكوتش يف الحكم عىل العميل) غري املوضوعية(أو الذاتية 

مظاهر سـلوكية عديـدة، نـذكر ويكون تقبل الكوتش للعميل من خالل مواقف معينة و

االبتسـامة والبشاشـة، واإلقبـال بالوجـه والـود واإلحـرتام واإلهـتامم، واإلنصـات، وعـدم : منها

ُالترسع يف إصدار األحكام عىل شخصية وسلوك العميل؛ حتى مينح فرصة كافيـة للتعبـري عـن 

 :ًنفسه، ومبدأ التقبل يحقق أهدافا عالجية مهمة أهمها

 شاعر الخجل والخوفتخلص العميل من م. 

  تخفيف حدة التـوترات بـدرجاتها املختلفـة الناجمـة عـن مشـاعر القلـق أو الغضـب أو

 .الحساسية

 يؤدي التقبل إىل بداية طيبة لنمو العالقة املهنية بني الكوتش والعميل. 

 تساعد عىل قبول العميل لنفسه وثقته بها. 

 : مبدأ العالقة املهنية

 ).الكتابتم تناوله من قبل يف هذا (

 : مبدأ البداية

 .ال يهم من أين تبدأ ولكن املهم متى تبدأ

 : مبدأ السيطرة

ـا أنـَت مـذكِّر (:  تعـاىلالـلــهأنت ال تستطيع السيطرة عـىل أي شـخص، قـال  ٌفـذكِّر إمنَّ َْ َُ َ َ ِ َ

ٍلسَت عليِهم مبصيطر } 88/21{ ِ ْ ْ َْ ُ ِ َ  .]22 -21الغاشية [ )}88/22{ََّ
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 : مبدأ القرارات

  .خذت قرارا قم بتنفيذه بشكل فوريإذا ات

 : مبدأ الوقت

 .ال تهدر الوقت بأي حال من األحوال

 : مبدأ األسئلة

 ).السؤال أصل املعرفة(اإلكثار من األسئلة لتتعرف العميل أكرث 

 : مبدأ األخطاء

: كل شخص يرتكب األخطاء، فال تحزن ولكن تعلم مـن الخطـاء، فمـن األقـوال املـأثورة

شخص الذي يتعلم من أخطاءه، والحكيم هو الشخص الـذي يـتعلم مـن أخطـاء الذيك هو ال"

  ".اآلخرين

 : مبدأ الغضب

دامئـا  ًال تترصف فورا إذا شعرت بالغضب، وال تتخذ قـرارا وأنـت غاضـب، والرسـول 

 .التغضب، ال تغضب، ال تغضب: ينصحنا بالكلامت التالية

 : مبدأ املوضوعية

 .ومحايدا وغري منحازا، ويري األمور بدون تحيزعىل الكوتش أن يكون موضوعىا 

 : مبدأ التعميم

 .ًعىل الكوتش أن يكون محددا وال يعمم

 : مبدأ األمور البسيطة

 .عىل الكوتش أن ال يضخم األمور البسيطة وال ينشغل بها

 : مبدأ الخوف

 .عىل الكوتش مواجهة الخوف، ويساعد العميل عىل التغلب عليه
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 : جةمبدأ قوانني النمذ

 .درب باملثال النموذجي الواضح

 :مبدأ الحياة

عش حياتك الخاصة واستمتع بها، واسـتمتع بكـل دقيقـة، واسـتمتع بأرستـك، وبعملـك 

: أحمـد البـدري(وبعبادتك؛ حتي تعيش سعيدا وناجحا، فصناعة السعادة والنجاح بيدك أنت 

2018.( 
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 سالفصل الساد

  كوتشنجال

 الطريق إىل السعادة

 

تضعك املعرفة يف صفوف الحكامء، ويضـعك : يقول إبراهيم الفقي رائد التنمية البرشية

العمل يف صفوف الناجحني، ويضعك التفاهم يف صفوف السعداء، ومن األقوال املشهورة عـن 

 األرض، كـن ، السعادة التهبط عليك من السامء؛ بل أنت من يزرعهـا يفHappinessالسعادة 

ًقنوعا مبا عندك تكن سعيدا، السعيد يرى الحارض أفضل أيامه، واملتفائل يرى مستقبله أفضـل  ً

ًمن حارضه، أما املتشائم فينظر إىل املايض باعتبـاره أفضـل األيـام، وال يـرى مسـتقبله إالقامتـا، 

تطلبـات وهذا الفصل يلقي الضوء عىل ماهيـة السـعادة، مـن حيـث، التعريـف واألنـواع وامل

وكيفية تحقيقها، إىل جانب مجموعة استقصاءات مرتبطة مبوضوع الفصل، تساعدك يف قيـاس 

 .بعض الصفات لديك
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 :تعريف السعادة

تعترب السعادة مطلب ورغبة وحاجة أساسية يبحث عنها الجميـع ويتمنـى تحقيقهـا يف 

نهـا متاحـة يف يـد مختلف املجاالت، إنها شعور عـام يشـعر بـه النـاس ويشـرتكون فيـه ؛ أي أ

الجميع، ولقد اهتم علم النفس بدراسة السعادة وأثرها عىل النفس البرشية من خـالل فـرع 

َمن فروعه، وهو ما يطلق عليه علم النفس اإليجايب أو علم نفس النجاح؛ حيث يهـدف هـذا  ُ

 الفرع عىل إجراء البحوث والدراسات التي ميكن أن تقدم لنا مداخل ومفاتيح تحسني مستوى

 . األداء النفيس للفرد

 : بأنها" السعادة"ِّويعرف علامء علم النفس 

ُّالعيش يف حالة رسور، والرضا العام عن الحياة، وإشباع الرغبات، والتمكن مـن تحقيـق "

األهداف املرجو تحقيقهـا، والوصـول إىل الطموحـات التـي يسـعى الفـرد إليهـا، باإلضـافة إىل 

تعدادات للوصـول إىل مرحلـة الرضـا عـن الـذات وعـن القدرة عىل توظيـف القـدرات واالسـ

ّ، والسعادة من الجانب اإلنفعايل كـام عرفهـا علـامء علـم الـنفس بأنهـا"اآلخرين اإلحسـاس : "َّ

ُّباعتدال املزاج والحالة النفسية، ومن الجانب التأميل املعريف، هي الوصول إىل مرحلة الشعور 

 ).2012: ؛ محمد حالوة2011:سيد عبد الفتاح: انظر" (واإلحساس بالرضا

كذلك من تعريفـات السـعادة بأنهـا ذلـك الشـعور الـداخيل بالبهجـة والرسور، بحيـث 

ينعكس عىل الحالة النفسـية واملزاجيـة للشـخص، مـام يجعلـه ينظـر بشـكل إيجـايب للحيـاة 

ًولألشياء، أي أنها عبارة عن ذلك اإلحساس الذي يعترب مضادا للحزن والكآبة، وبعيدا كل  ً البعد ّ

عن التشاؤم واملشاعر والطاقات السلبية، والسعادة أيضا شعور داخيل باملرح والرسور والرضا 

واإلقبال عىل الحياة، مبعني أنها الشعور اإليجايب نحو النفس واآلخرين، واالتجاه املتفائل نحـو 

 .الحياة والدراسة والعمل، فالسعادة هى نقيض الحزن والهم واإلحباط والتشاؤم
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 :سعادة نسبية تختلف بني الناسال

الناس تختلف يف طباعها واتجاهاتها نحو السعادة، حيث هي شعور نسبي مبعني أن ما 

يحقق السعادة لشخص ما ليس بالرضورة أن يحقق السعادة لشخص أخر، فالنـاس يختلفـون 

يف فيام بينهم تجاه السـعادة ؛ حيـث يـرى الـبعض السـعادة يف املـال، والـبعض اآلخـر يراهـا 

اإلنجاز والنجاح، وقد تكون السعادة بالنسبة لشخص ما هى العـيش يف رغـد، ولـدي شـخص 

آخر يف رشاء فيال أو سيارة أو رشاء املالبس باهظة الثمن، ورمبا تكون السعادة يف الـزواج مـن 

املحبوب أو املحبوبة، أو بـإكامل التعلـيم والحصـول عـىل أعـىل الـدرجات العلميـة، أو تقلـد 

، ورمبا تكون السعادة لدى شـخص يراهـا يف خدمـة النـاس ومسـاعدتهم ورؤيـة منصب رفيع

ًأشـياء كثـرية يـرى اإلنسـان فيهـا أسـبابا للسـعادة، لكـن السـعادة ... البسمة عـىل وجـوههم

 سبحانه وتعـاىل، فيعـيش براحـة الـلـهًالحقيقية تكمن يف أن يكون قلب اإلنسان عامرا بحب 

ً كثريا لألشياء املادية، ألن السعادة الحقيقية من وجهة نظره وطأمنينة ورضا وقناعة، واليلتفت

 ... هي راحة البال وطاعة الرحمن والصحة والسرت

 :أنواع السعادة

 : للسعادة أنواع كثرية، منها

عند السـفر : يف بعض املناسبات مثل(وسعادة مؤقتة ) يف جميع املناسبات(سعادة دامئة  -1

 .)والنجاح والرتقية

 .رسة وسعادة يف العمل وسعادة مع اآلخرينسعادة يف األ -2

وسـعادة ). بـالعلم واملعرفـة(وسعادة العقـل ) بالحب الرشيف لآلخرين(سعادة القلب  -3

 ). بالصحة والعافية(الجسم 

وسـعادة ) بالعبادة والتـدين وحـب الـوطن واألرسة والعمـل واآلخـرين(سعادة حقيقية  -4

 ).دنيايجدها اإلنسان يف االنغامس يف ملذات ال(زائفة 
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 : متطلبات السعادة

تختلف السعادة وتكرث بحسب اختالف جوانب الحياة البرشيـة، فهنـاك السـعادة التـي 

ُيحصل عليه الفرد بتلبية الحاجات والجوانب املادية، وهناك السـعادة التـي تشـبع الحاجـات 

 : ومن أبرز هذه املتطلبات ما ييل. والجوانب املعنوية

  ّعىل الدخل الذي يلبي الحاجات األساسية للفرداالكتفاء املادي والحصول . 

 التحّيل بالصحة البدنية ومتام سالمتها . 

 وضع األهداف وتحديدها بحيث تكون أهداف واقعية وقابلة للتحقيق . 

 شغل األوقات باألعامل املفيدة والنشاطات املنتجة . 

 تحيل الفرد باألمناط السلوكية السوية والسليمة بشكل عام . 

  الفرد عىل تغايض وتجاهل املثريات السلبيةقدرة . 

 : الوصول إىل السعادة

ّإن حصول الفرد عىل سـعادته ليسـت كافيـة السـتمراريتها، بـل إن هنـاك العديـد مـن  ّ

ّالعوامل التي إذا استطاع الفرد تحقيقها والوصول إليها من املمكن أن تتحّقـق لـه مـا يسـمى  ُ

 : يلبالسعادة، ومن أبرز هذه العوامل ما ي

  يعترب الدين هو أحد األسباب التي تساعد عىل خدمة اإلنسـان : الـلـهتحسني العالقة مع

، حيـث تقـوم عـىل الـلــهًروحيا، إذ جاءت األديان الثالث لتحسني وتوطيـد العالقـة مـع 

إدخال الراحة والسكينة إىل النفس، كام متحنه القـوة واإلحسـاس بالسـعادة، فاألشـخاص 

كرث الناس فرح وسعادة، رغم أنهم يواجهـون العديـد مـن الصـعوبات الصالحني يكونون أ

 .واملتاعب يف الحياة

 يعترب اإلنسان من الكائنـات االجتامعيـة، لـذلك اليقـدر عـىل : مرافقة األصدقاء الصالحني

العيش منعزالً عـن اآلخـرين، لـذلك يجـب عليـه تكـوين الصـداقات والعالقـات معهـم، 

 . اإليجابيني واملشجعنيًوخصوصا إذا اختار األصدقاء 
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 ّتعترب املعرفة هي أكرث الطرق املتبعـة للحصـول عـىل السـعادة، إذ إن : املعرفة والتثقيف

ًقراءة الكتب متنح الفرد شعورا بالفرح واالبتهاج، والسبب أنه يستطيع التأقلم مـع غـريه، 

ُكام يعدل ويحسن من أفكاره، كام تزيـد ثقتـه بنفسـه، وقدرتـه عـىل تحديـد مسـ اره يف ُ

 . الحياة

 الثقة بالنفس وتقدير الذات . 

 اإلحساس بإمكانية السيطرة والتحكم بالحالة النفسية والذاتية للفرد . 

 اإلنجاز والقيام باألعامل الجيدة واملفيدة باستمرار . 

 الذي يدخل البهجة والرسور عىل النفس البرشيـة، واالهـتامم االهتامم بالجانب الرتفيهي ِ ُ

 ).2012:؛ محمد أبو حالوة2011:سيد عبدالفتاح: انظر(جتامعية الودودة بالعالقات اال

 : كيفية تحقيق السعادة

 : ولتحقيق السعادة يف حياتك ميكن أن تتبنى االتجاهات ومتارس السلوكيات التالية

 املرح والرسور والفكاهة والضحك. 

 اإلقبال عىل الحياة، والتمتع باألمل والطموح . 

 وعدم الخوفالرضا والطأمنينة ، . 

 حب الناس وإقامة عالقات اجتامعية موجبة معهم . 

 العمل واالجتهاد، عدم النظر ملا لدى الناس . 

 االعرتاف بالنعم التي لديك، وهي بال شك كثرية . 

 اإلميان بأن اإلنسان ال بد أن تنقصه أشياء عديدة، ألن الكامل هلل وحده . 

 أنشطة محببةشغل أوقات الفراغ بشكل مناسب ومفيد ويف  . 

 النظر إىل األمور من جانبها امليضء أو املرشق. 

 مصادقة األصدقاء السعداء واملتفائلني واملخلصني . 
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 :تسع عالمات للسعادة

 The Psychology of Success يف كتابه علم نفس النجـاح Brian Tracyبران تراييس 

 : حدد تسع عالمات للسعادة هي

 .وجود أهداف ذات قيمة يف حياة اإلنسان -1

 . سكينة القلب -2

 . ٍتحقيق مستوى عال من الطاقة -3

 . تحقيق عالقات طيبة مع الناس -4

 . السيطرة عىل أوقاتنا -5

 .تجاوز كل املشاعر السلبية يف حياتنا -6

 .حب اآلخرين -7

 .لناالشعور بالرىض عن أنفسنا وعمن حو -8

 . االكتفاء املايل الذايت -9
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 هل أنت سعيد يف حياتك ؟... استقصاء

 هل أنت سعيد يف حياتك ؟ ما أنواع السعادة ؟ كيف يتمكن تحقيق السعادة ؟ 

هل ميكن الحصول عىل السـعادة هـذه األيـام يف ضـوء تعقـد الحيـاة وكـرثة املشـكالت 

 والهموم التي تحيط بنا ؟ 

يف حيـاة كـل إنسـان، نحـاول مـن خـالل هـذا االستقصـاء أن ًهذه األسئلة مهمـة جـدا 

 . نساعدك يف اإلجابة عليها

 االستقصاء

 ".غري موافق" أو " موافق إىل حد ما " أو " موافق"أجب عن األسئلة التالية بـ 

 أرى أن الصداقة عملة نادرة يف الوقت الحايل ؟  -1

    موافق   موافق إىل حد ما     غري موافق 

 : وقت الفراغ الكايف ملامرسة هوايايت املحببةال أجد  -2

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : الدنيا مليئة بالحزن والهموم واملشكالت أكرث من أوقات السعادة -3

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : أرى أن هناك تداخالً بني حيايت العائلية ودوري يف العمل -4

    موافق  موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : عميل ال يتيح يل قضاء وقت كاف مع أرسيت -5

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 إذا سمعت أن أحد أصدقائك فاز بجائزة هل تشعر بالحقد عليه ؟  -6

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   
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 ل عىل ترقية هل تندب حظك؟ إذا حصل أحد زمالئك يف العم -7

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 ًهل ترى أن عبء العمل الذي تقوم به كبري جدا ؟  -8

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : ليس لدى رؤية واضحة عن عالقة عميل بأهداف املنشأة التي أعمل بها -9

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : إنتاجيتي يف العمل يف األغلب منخفضة -10

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : أتخوف من الغد يف معظم األوقات -11

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : عدد أيام غيايب يف العمل تعترب كثرية -12

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : عالقايت االجتامعية مع اآلخرين مصدر شقاء يل -13

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : يف األغلب أفكر يف األحداث غري السارة التي حدثت يل -14

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : عندما أسمع املوسيقى أو أشاهد التليفزيون ال أستمتع بهام -15

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : يف املناسبات ال أحب زيارة األقارب واألصدقاء يل يف املنزل -16

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   
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 : ال يوجد لدى الوقت لزيارة األقارب واألصدقاء -17

  موافق    موافق إىل حد ما    غري موافق   

 : أشعر بالجمود يف حيايت وعميل -18

 غري موافق   موافق إىل حد ما   موافق  
 : التعليمـات

اعط لنفسك درجتني يف حالة اإلجابة غري موافق، ودرجة واحدة يف حالة اإلجابـة موافـق  -1

 . إىل حد ما، وصفر يف حالة اإلجابة موافق

 اجمع درجاتك عىل جميع األسئلة  -2

 : تفسري النتائج

يد يف حياتك، تأخذ األمـور ببسـاطة، تنظـر إىل  درجة فأكرث فأنت سع25إذا حصلت عىل  -1

األشياء من جانبها املرشق، لديك عالقات طيبـة مـع املحيطـني بـك، لـديك األمـل يف غـد 

 .  عىل ما أنت فيه من نعم وال تحسد الناسالـلـهأفضل، تحمد 

 درجة فأنت سعيد يف حيـاتكم بدرجـة متوسـطة، أنـت تعـرف 13 ـ 24إذا حصلت عىل  -2

ًسعادة وال تعرف البعض اآلخـر، أنـت أحيانـا سـعيد وأحيانـا أخـرى غـري بعض مصادر ال ً

سعيد، اقرأ مقدمة االستقصاء مـرة أخـرى حتـى تسـتفيد منهـا يف معرفـة كيـف تحقـق 

 . لنفسك سعادة أكرث يف معظم مواقف الحياة

 درجة فأقل فأنت غري سعيد يف حياتـك، أنـت حـزين ومحـبط وغـري 12إذا حصلت عىل  -3

ميكن لك أن تسري فيه، ابـدأ صـفحة .. ًطريق السعادة ليس صعبا.. وقتمبتسم معظم ال

جديدة مـع نفسـك وال تكـدرها بـالهموم، وابتسـم لنفسـك ولآلخـرين، وأنجـز األعـامل 

  . ، وصادق السعداء واملرسورينالـلـهاملطلوبة منك، واقرتب من 
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 الفصل السابع

  كوتشنجال

 النجاح يف الحياة والعمل

 

يقول تريفـور يـانج النجـاح 

كلمة تسحر الصورة التي نرسـمها 

 . يف عقولنا

أن : أيضا يقـول جـون وودن

النجاح هو راحة البال التـي هـى 

النتيجة املبارشة للرضا عن الـذات 

 .بذله كل ما يف جهده ليكون أفضل ما يكونالتابع من يقني املرء ب

أن الحياة سلسلة متعاقبة من اللحظات، والنجاح هو أن تعيش كل : تقول كوريتا كينت

 . واحدة من هذه اللحظات

 .أن رس النجاح هو أن تواصل سعيك لتحقيق هدف دون توقف: وتقول أنا بافلوفا
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 واألنواع وبعض مفاتيح وقواعد التعريف: وهذا الفصل يتناول مفهوم النجاح، من حيث

وعادات النجاح، ويتناول الفرق بني الشـخص النـاجح والشـخص الفاشـل، ويعـرض عـدد مـن 

 .االستقصاءات، ملساعدتك عىل قياس بعض الصفات لديك

 :تعريف النجاح

 هو تحقيق الشـخص ألهدافـه ولطموحاتـه املرشوعـة، مبـا يسـاهم يف Successالنجاح 

عادة، من خالل االستفادة من طاقاته بشكل جيد، والـتعلم مـن أخطـاء الشعور باإلنجاز والس

مـن منـا ال يتمنـى ... املايض والتغلب عليها، فالنجاح يشء مهم ورضوري يف حياة كـل إنسـان

تحقيق النجاح؟ فالنجاح يحقق الشعور باإلنجاز والفـرح والسـعادة، ويـدفعك إىل مزيـد مـن 

النجـاح هـو . سهالً أما الحفاظ عليه فهو أمر صـعبتحقيق النجاح قد يكون . العمل والجهد

ُإنَّ الذين آمنوا وعملوا (:  سبحانه وتعاىلالـلـهيقول . النتيجة الطبيعية للعرق والجهد واإلدارة َِّ َِ َ ُ َ َ ِ

ًالصالحات إنَّا ال نُضيع أجر من أحسن عمال  ََ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ََ ََ ِ ِِ ِ  ].30: الكهف[ )}18/30{َّ

 .ويقصد بالنصيب هنا النجاح" لكل مجتهد نصيب: "واألمثال الشعبية تقول

 ": لليوم أهمية"ماكسويل يف كتابه .  يقول جون ىس

إنـنــا نعتـقــد أن النـجــاح "

مستحيل، ولـذلك فإننـا ننتقـده، 

ونظن أن النجاح غامض، ولـذلك 

فإننا نفتش عنه، وأيضا نظـن أن 

النجاح يأيت من الحظ، ومـن ثـم 

فإننا نأمل أن يأتينـا، ونعتقـد أن 

النجاح يكمن يف فرصة، ومن ثم 

 . فإننا ننتظرها، كذلك نعتقد أن النجاح مصدره النفوذ، فإننا نشحذ قوانا من أجل تحقيقه
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فكـر بالنجـاح وال تفكـر بالفشـل، قـل ": العبقرية السهلة"يقول ديفيد شوارتز يف كتابه 

ًلنفسك حني تواجه موقفا صعبا ل يف منافسـة مـع قل عندما تدخ. سأنجح، وال تقل قد أخرس: ً

 .أنا كفء ألكون األفضل: آخر

النـاجح ون هـم أنـاس عـاديون طـوروا . عجلة الحظ ال يدفعها إال العمـل: ويقول فيلر

 .إميانهم بأنفسهم ومبا يفعلون، ومن الرضوري أال تبيع نفسك كسلعة رخيصة وقصرية املدى

ارقي للقـدرات، ذكر نفسك بانتظام بأنك أفضل مام تظهـر، فالنـاجحون برش وليسـوا خـ

ًوالنجاح ال يتطلب ذكاء خارقا، وهو يف الوقت ذاته ليس مبنيـا عـىل الحـظ، و فكـر مبسـتوى  ً

التتـذرع بـأن صـحتك ليسـت . كبري، وبأهداف عظيمة، واحلم وحاول أن تحقق هذه األحـالم

عىل ما يرام، أو أنك كربت يف السن، أو أنك ذو قدرات عقليـة قليلـة أو أن الحـظ ال يحالفـك 

ًبدا، واعرف أنك قادر عىل النجاح وتستطيع تحقيقه إذا أردت وصممت عـىل ذلـك، وبـذلت أ

 .الجهد والعرق يف سبيله

 :أنواع النجاح

ــىل مجـــال  ــترص النجـــاح ـع ال يـق

ـوع  ـل يتـن ـل، ـب ـىل العـم الدراســة، وال ـع

ـاة ـاالت الحـي ـل مـج ـاح يف ـك ـذا  .النـج ـه

وميكن أن نقـول أن هنـاك أنـواع عديـدة 

: ـعـىل ـسـبيل املـثـالـمـن النـجـاح، ومنـهـا 

النجاح الشخيص والنجاح األرسي والنجاح 

ــد  ــوظيفي، ويقـص ــاح اـل ــي والنـج املهـن

بيـنام . بالنجاح الشخيص هو نجاح الشـخص يف تحقيـق أهدافـه الشخصـية يف الحيـاة

 ُيقصد بالنجـاح األرسي النجـاح عـىل املسـتوى العـائيل كنجـاح الرجـل يف إدارة أرستـه 
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مع زوجته ويف قيامه بالدور املطلوب منه مع أبنائه، وكذلك نجـاح ويف تكوينه لعالقات طيبة 

 . الزوجة يف بيتها كزوجة وكأم

بينام يقصد بالنجاح املهني هو نجاح الشـخص يف حياتـه املهنيـة، فيكـون طبيبـا ناجحـا 

أمـا النجـاح الـوظيفي هـو تحقيـق النتـائج ... ومهندسا ناجحا ومحاميا ناجحا ومدرسا ناجحـا

ّفالنجاح الـوظيفي هـو دليـل متيـز املوظـف . الوظيفة التي يقوم الشخص بأدائهااملرجوة من  ّ ّ

 .وسعيه الدؤوب لتحقيق الهدف من عمله الذي يقوم به

 :الفرق بني الشخص الناجح والشخص الفاشل

التفكري اإليجايب يؤدي إىل النجاح، بينام التفكري السلبي يؤدي إىل الفشـل، وميكـن عقـد 

 : الناجح والشخص الفاشل كام ييلمقارنة بني الشخص 

 مقارنة بني الشخص الناجح والشخص الفاشل: (7-1)  جدول

 الشخص الفاشل الشخص الناجح

 .يفكر يف املشكلة . يفكر يف الحل

 .ال تنضب أعذاره .ال تنضب أفكاره

 .يتوقع املساعدة من اآلخرين .يساعد اآلخرين

 .حليرى مشكلة يف كل  .يرى حالً يف كل مشكلة

 .الحل ممكن لكنه صعب: يقول .الحل صعب لكنه ممكن: يقول

 ً.يرى يف العمل أملا .يرى يف العمل أمالً

 .لديه أوهام يبددها .لديه أحالم يحققها

الفشـل عكـس النجـاح، وهـو عـدم القـدرة عـىل تحقيـق ... مام سبق ميكننا القول بـأن

دم الثقة يف النفس يف تحقيق األهداف، األهداف، وعدم القيام بعمل ما لتحقيق األهداف، وع

 .وعدم االستفادة من تجربة الفشل وتحويلها إىل نجاح
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وأن النجــاح عكــس الفشــل، وهــو 

ـة  ـداف، والثـق ـق األـه ـىل تحقـي ـدرة ـع الـق

ـبـالنفس عـنـد القـيـام بعـمـل ـمـا لتحقـيـق 

األهداف، واالسـتفادة مـن تجربـة الفشـل 

 .وتحويلها إىل نجاح

 :عهد أو ميثاق النجاح

تب أحد رجال األعامل عرش وصايا، ك

وسجلها عىل بطاقة، كان يقرأها صـباح كـل يـوم عنـد اإلفطـار، " عهد وثيق للنجاح"وعنوانها 

 :ويبذل جهده للعمل بها، وهى

 . سأكرم نفيس ألنني أستطيع أن اعتزل كل أحد عدا نفيس فأنا أعيش معها -1

 .ًسأكون طموحا، ال أقنع مبا أنا فيه -2

 .ىل ذهني من أفكار، أقبل الجيدة، وأطرح الهدمةسأراقب ما يدخل إ -3

 .ًسأكون أمينا مع نفيس ومع غريي -4

 .سأعتني بجسمي، فهو أساس ثبات عميل -5

 .سأعمل عىل تنمية عقيل، فأغذية كل يوم باملطالعة الدقيقة املنظمة -6

 .سأحتفظ بحامستي وحرارة عواطفي باعتدال وبابتهاج -7

 .وذكر عيوبهم. مسأكون أميل إىل مدح الناس بدال من ذمه -8

 .سأحتفظ مبجهودي وطاقتي، فال أرسف يف إنفاقها بغري فائدة -9

 . سأنجح يف الحياة، مهام صادفني من عقبات، وسأزيل كل الصعاب -10

 : وميكن إضافة النصائح التالية؛ حتى تحقق النجاح يف حياتك وعملك، وهى أن

 تكون لديك إرادة قوية، وتحدد أهدافك بوضوح. 

 لحياة التخطيط والتنظيم لكل يشءيكون شعارك يف ا. 

 تبذل الجهد والوقت قدر استطاعتك لتحقيق أهدافك. 
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 تنتهج اإلخالص يف كل يشء، وال تؤجل عمل اليوم إىل الغد. 

 تحرتام رؤسائك، وتتعاون مع زمالئك. 

 تقدم الحب للمنشأة التي تعمل بها. 

 يد مـن كفـاءة وفعاليـة تبحث عن التعلم والتعليم وتحصل عىل التدريب املناسب مبا يز

 .عملك يف املنشأة

 ال تخف من املسئوليات الكبرية إىل أهداف صغرية ميكن تحقيقها بدقة. 

 تقسم أهدافك الكبرية إىل أهداف صغرية ميكن تحقيقها بدقة. 

  ِومن يتوكَّْل عـىل الـلــه ( :  سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه العزيزالـلـه، فالـلـهتتوكل عىل َ َ َ َ َ َ َ

ُفه ًو حسبه إنَّ الـلـه بالُغ أمره قد جعَل الـلـه لكُلِّ َيشء قدرا َ ْ ُ ْ َ َُ ٍَ ْ ِ ِ َِ َ ْ َِ َ َ ِ ُ ْ  ].3 :الطالق[)}65/3{َ

 : عدة إرشادات لتحقيق النجاح يف العمل كالتايلWarren Bennisوأضاف وارن بينيس 

 فكر بنظرة كلية وليس جزئية. 

 ًكن شجاعا وكن يقظا ً. 

 الت وال ترتددخذ القرارات الصعبة يف املشك. 

 ًال تتواكل، وكن واقعيا بالنسبة لحجم العمل املطلوب. 

 أعط العاملني صالحية اتخاذ القرارات املرتبطة بالعمالء والعمليات التي يتعاملون فيها. 

 : مفاتيح النجاح

 قدم إبراهيم Keys to Ultimate Success 10يف كتاب املفاتيح العرشة للنجاح املطلق 

 :فاتيح لتساعدك عىل تحقيق النجاح يف العمل أو الحياةالفقي هذه امل

 Motivation :الحافز القوي والدائم والدوافع هي محرك السلوك اإلنساين. 
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 Energy : الطاقة الزمة لحياتـك املهنيـة

 .والشخصية فهى وقود الحياة

 Knowledge  : املعرـفـــة باملعلوـمـــات

 .قوة

 Visualization:   ـة ـور أو الرؤـي التـص

 .ة، الطريق إىل النجاحالواضح

 Action : الفعل أو اإلجراء، الطريـق إىل

 .القوة

 Expectation : التوـقـــع، الطرـيـــق إىل

 .الواقع

 Commitment :االلتزام، بذور اإلنجاز. 

 Flexibility:  املرونة، قوة الليونة. 

 Patience :الصرب، مفتاح الفرج. 

 :Discipline  نفسالنظام واالنضباط، أساس التحكم يف ال. 

 : القواعد السبع للنجاح

 القواعـد Rules of Success 7وضعت فيونا هارولد يف كتابها القواعـد السـبع للنجـاح 

 : التالية التي ميكن أن تساعدك عىل النجاح يف الحياة والعمل

 Be Passionate.. ًكن شغوفا: القاعدة األوىل

نجازات اإلنسـانية الرائعـة فالشغف هو القوة املحركة والدافعة التي تقف خلف كل اإل

ًوأعاملنا الناجحة يجب دامئا أن توقـع .. فبدون أن نعشق ما نقوم به لن تكون لدينا نجاحات

 ..باسم الشغف
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 Practice Self-Belief.. مارس ثقتك يف نفسك: القاعدة الثانية

عندما ينتهي طريقك للنجاح أو يتوقف بك عند حد فتأكد أن هـذا هـو السـقف الـذي 

 ..ك إليه ثقتك بنفسكأخذت

 Do More.. اعمل أكرث: القاعدة الثالثة

 ..كل الناجحني وبدون استثناء يعملون أكرث من األشخاص العاديني

 Take More Risks.. جازف أكرث: القاعدة الرابعة

املجازفـة تعنـي هنـا !.. ومن منا تخلو تجاربه من الفشل؟.. ال يأيت نجاح إال بعد تجارب

 .لفشلعدم الخوف من ا

 Inspire Others.. ًكن ملهام لآلخرين: القاعدة الخامسة

ألنك ال تعيش وحدك وال تعمل وحدك وإن كنت ممن يحرصون عىل فعل النجـاح كـن 

 .ًملهام لغريك وهنا عليك أن تبقى مشبعا بالطموح حتى تشع عىل غريك

 Persevere.. ثابر: القاعدة السادسة

 واملواظـبـة وـعـدم التوـقـف يف منتـصـف الطرـيـق، الـحـامس اـلـدائم يـشـعل فيـنـا املـثـابرة

.. لـيس بـالقوة.. فقطرة املاء تحفر الصـخر.. فالدؤوب هو من يصل ملا يريد مهام كان ضعيفا

 .إمنا بالتكرار

 Be Generous.. ًكن معطاءا: القاعدة السابعة

وتأكد أنك بتلك الساعات ال تعطي لعملك فقط بـل ..! ال تعد الساعات التي عملت بها

 ..بقدر ما نحيا.. فبقدر ما نعمل.. نفسكل

 :العادات السبع للنجاح

العادات السـبع ألكـرث النـاس "  يف كتابه Stephen R. Coveyوضع ستيفن كويف 

  سبعة عادات مهمة تساعدك The 7 Habits of Highly Effective People" فعالية 
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 : عىل تحقيق النجاح يف الحياة والعمل، ميكن رصدها كالتايل

 

ًكن مبادئا ومبادرا  -1 ً Be Proactive 

 Begin with the end in mind ابدأ وعينك عىل النهاية  -2

 ضع أوائل األمور أوالً أو يف املقدمة، أي ابدأ باألهم قبل املهم -3

Put First things first 

 Think win / win مكسب/ فكر بأسلوب مكسب  -4

 ابحث أوالً عن الفهم ثم أن يفهمك اآلخرون -5

Seek first to understand, then to be understandable by others 

 Work with others اعمل مع املجموع -6

 Sharpen the energy اشحذ أو زود طاقتك -7
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 : العادة الثامنة

 أضاف ستيفن كـويف عـادة ثامنـة تسـاهم يف The 8th. Habitويف كتابه العادة الثامنة 

 : وتتكون العادة الثامنة من شقني هام. والعملتحقيق النجاح لإلنسان يف الحياة 

 . إبراز قدرتك ومتيزك أو صوتك الخاص

 . إلهام اآلخرون ليربزوا قدراتهم أو أصواتهم الخاصة

إن العثور عىل صوتك يعني أن تشارك يف عمل يوظـف مواهبـك ويشـعل حامسـك، أي 

الصـوت كنايـة عـن جـوهر ًالعثور عىل قدراتك األكرث ارتباطا بذاتك وصـفاتك، وبهـذا يصـبح 

الكيان اإلنساين، فهو نقطة التقاء املواهب والحامس والوعي والحاجة، وبهذه الطريقة، فإنـك 

 . Greatness إىل النبالة Effectivenessتنتقل من الفاعلية 
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 هل أنت قادر عىل النجاح ؟... استقصاء

ن األسئلة التالية بــ إذا أردت أن تعرف هل أنت قادر عىل تحقيق النجاح أو ال، أجب ع

 ". ال " أو " ًأحيانا"أو " نعم " 

 االستقصاء

 هل متارس العمل الذي يتالءم مع قدراتك ؟  -1

   نعـم      ًأحيانا      ال 

 هل متارس العمل بحامس وجدية ؟  -2

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تحب العمل الذي تزاوله ؟  -3

   نعـم      ًأحيانا   ال    

 هل تعطي لنفسك فرتات من االستجامم ؟  -4

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل متارس إحدى الهوايات املحببة لك ؟  -5

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تثق يف نفسك ؟  -6

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تنصت لآلخرين بشكل جيد ؟  -7

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 ً كل يوم جزءا من وقتك للقراءة واالطالع ؟ هل تخصص -8

   نعـم      ًأحيانا    ال   
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 هل تستطيع العمل كعضو يف فريق ؟  -9

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تحافظ عىل صحتك ؟  -10

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 ًهل تعترب نفسك شخصا طموحا؟  -11

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 حب معظم الناس ؟ هل ت -12

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تحب أرستك ؟  -13

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تؤمن بالتخطيط كأسلوب علمي يف كل مجاالت حياتك ؟  -14

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل ترى أن الحظ له دور كبري يف تحقيق النجاح لدى اآلخرين ؟  -15

   نعـم     ًنا أحيا    ال   

 :التعليامت

ودرجـة واحـدة يف حالـة اإلجابـة بــ " نعـم " أعـط لنفسك درجتان يف حالة اإلجابـة بــ  -1

 . 14 إىل 1عن جميع األسئلة من " ًأحيانا"

" ًأحيانـا"ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ " ال " اعط لنفسك درجتان يف حالة اإلجابة بـ  -2

 . 15عن السؤال األخري رقم 

 .جميع درجاتك عن جميع األسئلةأجمع  -3
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 :تفسري النتائج

 درجة فأكرث، فأنت قادر عىل تحقيـق النجـاح، بـل أنـت اآلن تعـيش 21إذا حصلت عىل  -1

 . تجربة نجاح عظيمة وتتذوق حالوة هذا النجاح، تهانينا لك

.  درجـات فأنـت قـادر عـىل تحقيـق النجـاح بدرجـة متوسـطة20ــ 11إذا حصلت عىل  -2

د أكرب، وبأن ترص عىل تحقيق مجهود أكرب، وبـأن ترص عـىل تحقيـق ننصحك ببذل مجهو

 .النجاح يف كل املجاالت واملواقف، فالناجحون برش وليسوا خارقي القدرات

 درجات فأقل، فأنت غري قادر عىل تحقيق النجاح، بـل تعـيش حالـة 10إذا حصلت عىل  -3

. بـأخرى يف حياتـكمن اإلحبـاط واالكتئـاب نتيجـة الفشـل الـذي تعـاين منـه بدرجـة أو 

ننصحك بأن تكتب، كام فعل رجل األعامل الناجح من قبلك، الوصايا العرش للنجاح عـىل 

 . بطاقة وتقرأها صباح كل يوم عند اإلفطار، وأن تبذلك جهدك لتحقيقها

إن تحقيق النجـاح مهمـة ليسـت مسـتحيلة، وعليـك أن تفكـر يف النجـاح وال تفكـر يف 

 .الفشل
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 اجح يف عملك ؟هل أنت ن... استقصاء

 :عن األسئلة التي ستقيس درجة نجاحك يف عملك" ال"أو " ًأحيانا"أو " بنعم"أجب 

 االستقصاء

ًهل تفعل شيئا واحدا  -1  ؟.... يف الوقت الواحد) مهمة واحدة(ً

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تقيم ما تفعله كل يوم يف عملك ؟ -2

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 ًحاول أن تبتكر أساليب أو أشكاالً أو طرقا جديدة يف عملك ؟هل ت -3

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تحرتم رؤساءك يف أغلب األحوال ؟ -4

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تتعاون مع زمالؤك عندما يتطلب األمر ذلك ؟ -5

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 أمور العمل ؟هل يستشريك زمالئك يف بعض  -6

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 ًهل معدل غيابك عن العمل قليل جدا ؟ -7

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 ًهل تأيت مبكرا إىل عملك يف معظم األحيان ؟ -8

   نعـم      ًأحيانا    ال   
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 هل يلجأ لك رئيسك عند حدوث مشكالت يف العمل ؟ -9

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تسعى ألن يرشحك رئيسك لدورة تدريبية لرفع كفاءتك يف العمل ؟ -10

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تتمنى أن تحصل عىل موقع رئايس يف مكان عملك ؟ -11

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تعرف القوانني واللوائح املنظمة لعملك وتحتفظ بنسخة منها؟  -12

   نعـم     ًانا أحي    ال   

 ًهل قدمت أفكارا جديدة ساهمت يف تحسني العمل يف املؤسسة التي تعمل بها؟ -13

   نعـم      ًأحيانا    ال   

هل تعرف العالقة بني عملك الذي تقوم به وكيف يساهم يف تحقيق أهـداف مؤسسـتك  -14

 ؟

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تشعر بالسعادة يف عملك ؟ -15

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تقرأ الصحف واملجالت أثناء وقت العمل ؟ -16

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تقوم بإجراء مكاملات تليفونية شخصية أثناء وقت العمل ؟ -17

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تدير وقت العمل بشكل جيد ؟ -18

   نعـم      ًأحيانا    ال   
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 ًسك مخلصا يف عملك ؟هل ترى نف -19

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل شعارك التخطيط والتنظيم لكل يشء ؟ -20

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 :التعليامت

، ً"أحيانا"، ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ "نعم"أعط لنفسك درجتان يف حالة اإلجابة بـ -1

 .ئلةعن جميع األس" ال"وصفر يف حالة اإلجابة بـ 

، ودرجة واحدة يف "ال" فتعطي لنفسك درجتان يف حالة اإلجابة بـ17و16ما عدا السؤالني  -2

 ".نعم"، وصفر يف حالة اإلجابة بـً"أحيانا"حالة اإلجابة بـ 

 .اجمع درجاتك عن جميع األسئلة -3

 :تفسري النتائج

 درجة فأكرث فأنت ناجح يف عملك، اسـتمر عـىل ذلـك فأنـت تعـرف 28إذا حصلت عىل  -1

 ..انتبه إىل بعض املضايقات من زمالئك حتى ال تعوق مسريتك... وصفة النجاح

لـديك بعـض .  درجـة فأنـت نـاجح يف عملـك بدرجـة متوسـطة27ــ14إذا حصلت عىل  -2

حاول أن تستكمل الباقي، وميكنك الرجـوع إىل االستقصـاء مـرة أخـرى . مقومات النجاح

 .للتعرف عليها

غري ناجح يف عملك، العمل لديك توقيع بالحضور  درجة فأقل، فأنت 13إذا حصلت عىل  -3

. واالنرصاف والتواجد بالجسم ال بالعقـل والقلـب البـد أن تغـري مـن أسـلوبك يف العمـل

 .ًننصحك أن تحب عملك وأن تخلص له فهو ميثل جزءا من حياتك ومورد رزقك

ناس ًالنجاح ليس مقترصا عىل أناس دون أ. عليك أن تتعلم وتسأل وتحاول وسوف تنجح

 .آخرين

اطلب من رئيسك أن يساعدك وابدأ هذا التغيري من اآلن، ولتكن أول خطوة االشـرتاك يف 

 .برنامج أو دورة تدريبية ترفع من مستوى أدائك
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 مداخل وأدوات كوتشنجملهنة ال

نوـعـة، متـثـل ـكـل واـحـدة عدـيـدة ومت

ـوب  ـه مطـل منهــا هــدفا يف حــد ذاـت

تحقيقه، وعند تحقيـق أي مـدخل أو 

ــداخل واألدوات  ــذه اـمل ــن ـه أداة ـم

يسهل تحقيق األخري وميهد لها، ومن 

مهنـة : املالحظ عىل هذه املداخل واألدوات أنهـا مسـتقاة مـن مهـن وعلـوم أخـرى، وخاصـة

، حيـث أن هـذه املـداخل ...خدمـة االجتامعيـةالتدريب ومهنة اإلدارة وعلم النفس ومهنـة ال

 . واألدوات تدور حول تحقيق أهداف كل من التدريب والعالج النفيس والعالج االجتامعي
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 :كوتشنجمداخل وأدوات ال

 – اإلرشـاد – التوجيـه – االتصال الفعال - الطأمنينة –األلفة واملودة : من هذه املداخل

 التعامـل السـليم والفعـال مـع - إدارة الوقـت -ارة الـذات  إد- التمكني – التوازن –التحفيز 

 : املشكالت، والتايل عرض موجز لهذه املداخل واألدوات

 : Affinity & Affection  األلفة واملودة

من املهم جدا تحقيق األلفة واملودة بني الكـوتش والعميـل، وميكـن تحقيـق ذلـك مـن 

حرتام من جانب الكوتش تجاه العميل، ووجـود خالل تقديم الرتحيب واالبتسامة والتقبل واال

هذه األلفة واملودة سوف تسهل عملية التواصل اإليجايب بني الكوتش والعميل، ومتهد لتكوين 

 .العالقة املهنية الناجحة بينام

 : الطأمنينة

يقوم الكوتش بعد تحقيق األلفة واملودة مع العميـل، ببـث الشـعور بالطأمنينـة لديـه، 

علـام بـأن نرش الطأمنينـة يف . نينة هنا الشعور بالسكينة واألمان وعدم الخوفويقصد بالطأم

مرت مريم بنت عمران مبوقف : النفوس يف ساعات القلق منهج إلهي نبوي، فعيل سبيل املثال

ال " جـل جاللـه قـال لعبـاده الـلــه، و"كـيل وارشيب وقـري عينـا " عصيب، ومع ذلك قيل لها 

، وقـال شـعيب "ال تبتـئس"، وقـال يوسـف ألخيـه "ال تيأسـوا"ده ، وقال يعقوب ألوال"تقنطوا

 ".ال تحزن" عليه وسلم أليب بكر الصديق الـلـه، وقال نبينا صيل "التخف"ملوىس 

 : Communicationاالتصال الفعال 

، يقوم املرسـل بإرسـال )مرسل ومستقبل: (االتصال هو تفاعل متبادل بني طرفني

وسيلة أو أكـرث، وذلـك لتحقيـق هـدف معـني، ويحـرص الرسالة للمستقبل باستخدام 

املرسل عىل استقبال التغذية العكسية أو املرتدة من املستقبل واالستجابة لها، فبدون 

 االتصال لن يحدث تفاعل وتواصل بـني الكـوتش والعميـل، فاالتصـاالت هـي رشايـني 
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، وهنـاك كوتشـنجداف الالعالقات املتبادلة بني هذين الطرفني، وعن طريقها يتم تحقيـق أهـ

أنواع عديدة من االتصال ميكن للكوتش االستفادة منها واختيار املناسب منها حسـب طبيعـة 

، االتصـال )لغـة الجسـد(االتصال اللفظـي، واالتصـال غـري اللفظـي : املوقف، من هذه األنواع

 التواصـل الشفوي، واالتصال املـريئ، واالتصـال املكتـوب، واالتصـال اإللكـرتوين ومنهـا وسـائل

 ...). الفيس بوك وتوتري واألنستجرام والواتس آب: مثل(االجتامعي 

 : Guidanceالتوجيه 

التوجيه هو أحد مسارات أو مداخل تحسني أداء اآلخـرين مـن خـالل تشـجيعهم عـيل 

التعلم من خربات الحياة والدراسة والعمل، وعىل مواجهة التحديات التي تقابلهم يف حيـاتهم 

ة أو يف العمل، كذلك فإن التوجيه هى عملية تهيئة العميل وتزويده باملعلومـات أو يف الدراس

األساسية التي يحتاج إليها ألداء وظائفه بالشكل املطلوب، أيضا يسـاعد التوجيـه عـىل تنميـة 

اإلتجاهات اإليجابية لدى العميل، وعىل التعامل اإليجايب السليم مـع املشـكالت التـي تواجـه 

 . العميل

 التوجيه بأنه عملية تقديم املساعدة لألفراد؛ ليك يصـلوا إىل فهـم Millerف ميلروقد عر

أنفسهم واختيار الطريق الصـحيح والرضوري للحيـاة، وتعـديل السـلوك، لغـرض الوصـول إىل 

األهداف الناضجة والذكية والتي تصـحح مجـرى الحيـاة، أيضـا ميكـن تعريـف التوجيـه بأنـه 

مساعدة الشخص ليك يفهم ذاته ويعـرف قدراتـه وينمـي عملية مخططة ومنظمة تهدف إىل 

إمكاناـتــه ويـحــل مـشــكلته؛ ليـصــل إىل تحقـيــق توافـقــه اـلــنفيس واالجتامـعــي والرتـبــوي 

ًوهناك من يستخدم اإلرشاد والتوجيـه بالتبـادل أحيانـا، إال أن اإلرشـاد يشـتمل عـىل .واملهني

 مساعدته ىف كل أنواع التوافـق التوجيه، ويذهب إىل أبعد من ذلك، ليتعامل مع الفرد محاوالً

 .ىف الحياة، مبعني أن اإلرشاد أعم وأشمل من التوجيه
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 : Counselingاإلرشاد 

اإلرشاد هو تقديم مساعدة مهنية متخصصة من قبل املرشد الـذي قـد يكـون طبيبـا أو 

ئيا يف أخصائيا نفسيا أو اجتامعيا أو معلام أو مرشدا أكادمييا أو معلام تربيـة خاصـة أو أخصـا

مريضـا أو تلميـذا (، ملساعدة العميل أو املسرتشد والذي قد يكون ...التأهيل املهني أو كوتش

أو طالبا أو موظفـا أو شخصـا معاقـا أو زوجـا أو زوجـة أو العمـالء الـذين يريـدون تحقيـق 

التوافق مع أنفسهم ومع اآلخرين والبيئة املحيطة، وذلك مـن خـالل تـوفري املعرفـة واإلدراك 

فهم؛ ألسباب سوء التوافق، وتدريب العمالء عيل وسائل اإلتصال الفعالة، والطرق الناجحة وال

 ... لحل املشكالت

 : من تعريفات مفهوم اإلرشاد

ًاإلرشاد هو عملية موجهة تعليميا، تـتم ىف إطـار بيئـة اجتامعيـة بـني : Gustadجوستاد  -1

رفة واملهـارة ىف مسـاعدة شخصني ىف أغلب األحوال، حيث املرشد شخص مهنى لديه املع

املسرتشد ليتعلم أكرث عن ذاته، وكيفية تحقيق أهدافه بشـكل واقعـى، مبـا يجعلـه أكـرث 

 .ًسعادة وإنتاجا ىف املجتمع

اإلرشـاد هـو عمليـة مهنيـة موجهـة نحـو : Brammer & Shsotromبرامر وشوسـرتوم  -2

جهة الضغوط التـى التخطيط املنطقى وحل املشكالت واتخاذ القرارات واملساندة ىف موا

 ).العاديني(تطرأ عىل الحياة اليومية لألشخاص 

اإلرشـاد هـو عمليـة مسـاعدة األفـراد ىف : Pietrofesa & Hoffmanبرتوفيزا وهـوفامن  -3

 .تحقيق فهم أكرث ألنفسهم وحل مشكالتهم

اإلرشاد هو عملية بناءة تهـدف إىل مسـاعدة الفـرد؛ لـيفهم ذاتـه ويـدرس : حامد زهران -4

عرف خرباته، وينمى إمكاناتـه ويحـدد مشـكالته ويحلهـا ىف ضـوء معرفتـه شخصيته، وي

ورغبته وتعليمه وتدريبه؛ ليصل إىل تحديد وتحقيق أهدافه؛ وتحقيـق الصـحة النفسـية 

ًوالتوافق شخصيا وتربويا ومهنيا وأرسيا ً ً ً. 

 اإلرشـاد هـو مهنـة مخططـة تتضـمن مجموعـة مـن : ماجدة سعد وهشام عبد الحميـد -5
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التى تشرتك ىف تقدميها العديد مـن التخصصـات العلميـة التـى تقـدم لألفـراد؛ الخدمات 

حتى يتمكنوا من مواجهة مشـكالتهم الشخصـية واالجتامعيـة واملهنيـة والرتبويـة، التـى 

 .تعوق أداءهم االجتامعى، ومتنع توافقهم مع مجتمعهم وأنفسهم

أو تنمـيـة املـهـارات اإلرـشـاد ـهـو عملـيـة مـسـاعدة لألـفـراد ـعـىل اكتـسـاب : ـعـىل ـسـليامن -6

 االجتامعـيـة، وتحـسـني التواـفـق ملطاـلـب الحـيـاة املتـغـرية، وتعزـيـز مـهـارات –الشخـصـية 

 .التعامل بنجاح مع البيئة، واكتساب عديد من قدرات حل املشكالت واتخاذ القرارات

 .. ىف ضوء ما سبق ميكن تعريف اإلرشاد بأنه

 لتتفـتح قدراتـه الذاتيـة الكامنـة، ًالعملية التى يساعد فيها أحد األشخاص شخصا آخـر،

ليقوم بأداء متطور، ويتعلم وينجز أكرث، ويزيد من إدراكه بالعنارص التى تحدد األداء، ويزيـد 

من إحساسه باملسئولية الذاتية عن أدائه، ويرشـد نفسـه بنفسـه، ويحـدد الحـواجز النفسـية 

 .التى تعيق إنجازاته ىف األداء

 : Motivationالتحفيز 

 هو حصول األفراد عيل الحامس واإلقدام والرسور يف أعاملهم وإكسـابهم الثقـة التحفيز

 . يف أنفسهم، مبا يدفعهم إيل القيام بالعمل املطلوب منهم عيل خري وجه دون شكوي أو تذمر

وصـول العـاملني يف : "التحفيز بأنه) 2006(وبكلامت مشابهة يعرف نبيل عشوش 

السعادة بأعاملهم، ومحاولـة إيصـالهم إيل مرحلـة املنظمة إيل حالة الشغف والتلهف و

القيام بكامل العمل بدون تذمر أو شكوي، وبلوغهم مرحلة الفداء بكل يشء يف سـبيل 

مجموعـة : التحفيـز بأنـه) 2003(مصلحة العمل واملنظمة، كذلك يعرف محمد مرعي 

البتعـاد عـن العوامل أو املؤثرات التي تدفع الفرد نحو بـذل أكـرب الجهـود يف عملـه، وا

 ارتكاب األخطاء، يف مقابل حصـوله عـىل مـا يضـمن تحقيـق رغباتـه واشـباع حاجاتـه، 
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وتحقيق مرشوعه وتطلعاته التي يسعي لبلوغها خـالل عملـه، ويسـتخدم الكـوتش عمليـات 

التحفيز لتشجيع العميل عيل أداء األدوار االجتامعية املطلوبة منه وهو يف حالة مـن القناعـة 

 . تذمر أو شكويوالرضا دون 

 : Balanceالتوازن 

 : التوازن يف الحياة بأنه) 2018(يعرف أحمد البدري 

و والجدـيـة، وـبـني الحـيـاة والعـمـل، وـبـني الحـيـاة الــلــهتحقـيـق التـعـادل واملوازـنـة ـبـني 

الشخصية والحياة االجتامعية، ومثال عـيل عـدم التـوان وجـود نسـبة كبـرية مـن الشـباب يف 

الفـيس بـوك، : مثـل(أوقـاتهم يف تصـفح مواقـع التواصـل االجتامعـي الوقت الحـايل ميضـون 

 ... أو الذهاب إيل املوالت واألسواق وغريه) والواتس آب، وتويرت وغريه

 :وميكن تعريف التوازن يف شكل مجموعة نقاط محددة كالتايل

 .االعتدال والوسطية -1

 .التعادل بني طرفني -2

 .عدم التطرف والغلو والتشدد يف األمور -3

 . اء كل يشء حقه من غري زيادة وال نقصإعط -4

 .....النظرة املعتدلة لألمور بني أطراف متناقضة -5

 .ترتيب وتنسيق العنارص واألشياء بشكل مناسب ومتناسق -6

َّوكَذلك جعلناكُم أمـة وسـطا لتكُونُـواْ شـهداء عـىل النـاِس ( : سبحانه وتعايلالـلـهيقول  ََ ِّ َْ َ َ َ َُ َ ً ًَ َّ َ َُ ْ َ ِ َ

ُويكُوَن الرس َّ َ ًول عليكُم شِهيداَ َ ْ ْ َ  ]143: البقرة[ )َُ

ِوابتغ فيام آتَاك الـلـه الدار اآلخرة وال تَنس نَصـيبك مـن الـدنْيا وأحسـن (: وقال تعاىل ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َُّ َّ َُ َ ََ ََ َ َ ِ ْ ِ َْ

ْكَام أحسن الـلـه إليـك وال تَبـغ الفسـاد يف األرض إنَّ الـلــه ال يحـب المف ْ َ ْ َ ْ َ َُ ُّ َِ ُ ِ َِ ُِ ِِ ْ ََ َ ََ ْ ْ ََ ْ َسـدين َ ِ ِ}28/77{( 

 ]77:القصص[
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ً حينام يرى من بعض أصحابه إفراطا يف التعبد، والصيام، والقيـام عـىل حسـاب وكان 

 : الجسم واألهل والعمل يقول له

ًإن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقـا وإن لـزورك ( ً عليـك حقـا – أي ضـيوفك –ً

 ..  الـلـهصدق رسول )... فأعط كل ذي حق حقه

ن تقسيم التوازن إىل توازن داخيل وتوازن زماين وميك

وتوازن مكاين، فالتوازن الداخيل يتمثـل يف وجـود اعتـدال 

ـن ـل ـم ـني ـك ـاقض ـب ـود تـن ـدم وـج ـاعر : وـع ـار واملـش األفـك

التبـاديل،  للتـأثري منوذجا املكونات تعد هذه والسلوك، ألن

 فكـر فلـو العنـارص، بـاقي عىل منها عنرص كل حيث يؤثر

 مشاعره عىل ذلك إيجابية، سوف ينعكس بةبتجر اإلنسان

 شـعوره يغـري أن الـلـه مبشيئة يستطيع العنارص، فاإلنسان باقي يف صحيح والعكس وسلوكه،

 . لديه الداخيل التوازن إلعادة العنارص هذه واحد من بتغيري إيجايب إىل السلبي

أما التوازن الزمـاين فيقصـد 

به عدم تجنـي أي مـن مكونـات 

يض والـحــــارض اـملــــا(اـلــــزمن 

ـتقبل ـيل ) واملـس ـر، فـع ـيل اآلـخ ـع

سبيل املثـال ال يجـب أن يعـيش 

العميل عيل خربات املايض، سواء 

كاـنــت مفرـحــة أو محزـنــة، وال 

يجب أن ال يستفيد مـن تجـارب 

 املايض، وال يجب أن يهـتم فقـط 

 

الجانب 
االرسي

 الجانب 
 الروحي

الجانب 
 الثقايف

الجانب 
 الرتفيهي

الجانب 
الصحي

الجانب 
املايل

الجانب 
املهني

الجانب 
الذايت
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يل بالحارض، دون االهتامم بالتخطيط للمستقبل، وال يجب أن يحلم باملستقبل والعيش فيه ع

 .حساب الحارض، فال يجتهد وال يعمل عيل أمل أن األمور ستكون جميلة يف املستقبل

أما التوازن املكاين فيقصد به تحقيق التوازن بني مختلف جوانب الحيـاة لـدي الشـخص 

أو العميل؛ حتي ال يتم االهتامم بجانـب عـيل حسـاب جانـب آخـر، وهـذه الجوانـب ميكـن 

وحـي، والجانـب الـنفيس أو الـذايت والجانـب العقـيل والجانـب الجانب الر: تحديدها يف اآليت

الجسمي أو الصحي والجانب واألرسي والجانـب، االجتامعـي، والجانـب التعليمـي، والجانـب 

 .الثقايف، والجانب املهني، والجانب املايل

 :عىل الكوتش مساعدة العميل يف... ويف ضوء ما سبق

 الترصف بتوازن يف حياته. 

 نظرة املتوازنة يف كل يشءالتعود عىل ال. 

 توخى التوازن يف السلوك واملواقف واالتجاهات واألقوال. 

 مراعاة التوازن بني أهدافه، فال يطغى بعضها عىل بعض. 

  مراـعـاة الـتـوازن ـبـني واجباـتـه، ـفـال يـضـخم جاـنـب ـعـىل اآلـخـر، إال إذا ـكـان فـيـه تـقـديم

 .األولويات

 املوازنة بني مصالحه ومصالح اآلخرين. 

 ازنة بني العقل والعاطفةاملو. 

 املوازنة بني حاجاته الروحية وحاجاته العقلية وحاجاته الجسدية... 

 والـلـهاملوازنة بني الجد يف الدراسة أو يف العمل و. 

 املوازنة بني الدنيا واآلخرة . 

 : التمكني

 يف املعجم إىل علـو ) م ك ن( وتشري مادة "َّمصدر الفعل مكن: "ًيعرف لغويا بأنه

 



 151  األدوات-املداخل :  الكوتشنج
 

 

املكانة، ومن ذلك مكن فالن عند الناس، أي عظم عندهم، وتشري كلمـة التمكـني إيل التقويـة 

 ).1982:  ؛ أحمد زيك917، ص 1983: املعجم الوسيط(أو التعزيز أو التدعيم 

 : هناك تعريفات عديدة ملفهوم التمكني، ميكن عرض بعضها كالتايل

َّالتمكني هو تعزيز القوة الشخصية واالجتامعية -1 َّ والسياسية لألفراد؛ ليتمكنـوا مـن اتخـاذ ِ

 .)Stephen Anderson, Martha & et.al: 1994، p.78( إجراءات لتحسن حياتهم

التمكني هو القدرة عىل الفعل وصـنع الظـروف ومقاومـة الضـغوط وصـوال إىل تحقيـق  -2

 ).39، ص1996: محمود عودة) (االستقالل وعدم االعتامد عىل اآلخـرين(الذات 

 هو عملية تؤدي باألفراد إىل الحصول عىل االستقالل الذايت، والوصـول إىل الثقـة التمكني -3

بالنفس من خالل الشعور الواعي بالقوة الذاتية والقدرة عىل اتخاذ القـرارات واالختيـار 

 . من بدائل يف إطار من املسئولية

تمعـات أن التمكني هو الطريقة التي بواسطتها يـتم مسـاعدة األفـراد والجامعـات واملج -4

َّتتحكم يف ظروفها، وإنجاز أهدافها، وتكون قادرة عـىل العمـل ملسـاعدة نفسـها وغريهـا 

عىل زيادة مستوى معيشتها، بـالرتكيز عـىل نقـاط القـوة للسـيطرة عـىل املـوارد بزيـادة 

َّاملشاركة يف األعامل املجتمعية   ).362، 2000: أحمد شفيق (َ

ألرس والجامعـات واملجتمعـات املحليـة لزيـادة هـو عمليـة مسـاعدة األفـراد وا: التمكني -5

قوتهم الشخصـية ومـع اآلخـرين وقـوتهم االجتامعيـة واالقتصـادية والسياسـية، وزيـادة 

 ).Robert Barker 2003 ،p.153(: تأثريهم تجاه تحسني ظروفهم 

) الشباب أو املرأة عـيل سـبيل املثـال: مثل(التمكني هو توسيع خيارات الفئة املستهدفة  -6

يكهم عنارص القوة االقتصادية واالجتامعية والسياسية واملعرفية ومتكينهم من التأثري ومتل

 ).13، ص 2005: كامل نجيب(يف العملية التنموية 

 يستخدم الكوتش عملية التمكني لبناء وتنمية وتـدعيم وتعزيـز قـدرات العمـالء، 
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ـ ـكيل حـي ـل يف تـش ـالقول والعـم ـاركوا ـب ـم؛ ليـش ـلطة لـه ـوة والـس ـنح الـق ـة وـم اتهم االجتامعـي

واالقتصادية والسياسية، فالتمكني عملية تصاعدية تبدأ بتـوفري املعلومـات، وتقـديم املشـورة، 

ـثـم اـسـتثارة وتـشـجيع املـشـاركة، وـتـوفري ـفـرص حقيقـيـة للتـفـويض، وتنمـيـة الـقـدرات وبـنـاء 

 .العالقات

والسـيايس التمكـني االجتامعـي، واالقتصـادي، والتعليمـي، : وللتمكني أنواع عديدة، مثل

كلها مرتبطة ومتداخلة معا، وتحقيق واحدة منهـا يسـاهم يف تحقيـق األنـواع األخـرى، ولقـد 

 : بعض مؤرشات التمكني كالتايل Titi & Singh 1995حدد كل من تيتي وسنغ 

 اإلعتامد عىل الذات 

 االستقاللية يف صنع القرارات 

 الحصول عىل املعرفة 

 إكتساب املهارات 

 ل املشكالتتعلم اسرتاتيجيات ح 

 املشاركة يف عمليات صنع القرارات. 

 :وهناك من حدد هذه املؤرشات يف البنود التالية

 إعطاء املعلومات  

 تقديم املشورة 

 إستثارة وتشجيع املشاركة 

 توفري فرص حقيقية للتفويض 

  تنمية القدرات 

  2003: عطية حسني(بناء العالقات( 
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 : إدارة الذات

 :الذات بالشكل املتميز، منهاهناك محاور عديدة إلدارة 

 قبول الذات. 

  إدراك الذات/ معرفة. 

 الثقة بالذات. 

  الذات/ تكوين صورة إيجابية عن نفسك 

 تحسني الصورة الذاتية. 

 تقديم الذات بطريقة إيجابية. 

 التلون لتكوين انطباع حسن لدى الغري. 

  املشاعر/ إدارة العواطف. 

 ط النفيس واالنفعالالقدرة عىل تجنب التوتر والقلق والضغ. 

 حفز الذات. 

 تنمية الذات. 

 إدارة الوقت. 

 : وفيام ييل رشح لهذه املحاور

 : قبول الذات

يشعر كل شخص طبيعي بدرجة أكـرب : ترشح ممدوحه محمد سالمة هذا املحور كالتايل

ه أو أقل بتقديره لذاته وشعوره بالقيمة الذاتية وقبوله لها، وعادة ما يشعر باالرتيـاح لوجـود

مع غريه، كام يسلك بتلقائية ودون تصنع يف املواقف االجتامعية مع شـعوره بأنـه غـري مجـرب 

عىل إخضاع رأيه لرأي اآلخرين، وعادة يكون الشعور باالغرتاب عن الذات وعدم قبـول الفـرد 

لذاته وشعوره بعدم قبـول اآلخـرين لـه وعـدم قبولـه هـو لهـم مـؤرشات ال ميكـن تجاهلهـا 

 . كأعراض لالضطراب
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 : إدراك الذات/ معرفة 

اإلدراك بصفة عامة هو عملية اسـتقبال املثـريات الخارجيـة وتفسـريها بواسـطة العقـل 

ًمتهيدا لرتجمتها إىل معاين ومفاهيم تساعد يف اختيار رد الفعـل أو السـلوك املناسـب، وإدراك 

ىل حد مـا مبـا  أو املعرفة بالذات يقصد بها الوعي إSelf Awareness or Perception الذات

 . للفرد من مشاعر وحاجات ودوافع

ويعرف آنج تن زيت إدراك الـذات بأنـه أن تـرى نفسـك كـام يـراك اآلخـرون، ويفضـل 

 مـصـطلح اـلـوعي باـلـذات، مبعـنـى االنتـبـاه إىل الـحـاالت Danial Golemanدانـيـال جوـملـان 

ل مبالحظـة ودراسـة الداخلية التي يعيشها اإلنسان، وبهذا الوعي التأميل للـنفس، يقـوم العقـ

 . الخربة نفسها مبا فيها من إنفعاالت

ًورغم أنه قل أن يوجد من يفهم متاما نفسه ويعرف دوافع ما يقوم بـه مـن سـلوك، أو 

ًحقيقة ما يشعر بـه مـن مشـاعر، إال أن الشـخص الطبيعـي عـادة مـا يكـون واعيـا بدوافعـه 

 . وانفعاالته أكرث من أي شخص مضطرب

 : أن تساعد الشخص عىل معرفة ذاتهوهذه األسئلة ميكن 

 ما الذي ميلكه من حواس ودرجة كفاءتها؟ 

 ما الذي ميلكه من مشاعر سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ 

 ما الذي ميلكه من خربات سواء يف العمل أو يف الحياة؟ 

 ما الذي ميلكه من مهارات سواء مهارات فكرية أو فنية أو إنسانية أو قيادية أو إداريـة ..

 رجة إجادته لها؟ ود

  صفات األهداف الجيدة بها؟ / ما الذي ميلكه من أهداف ومدى توافر مقومات 

  ما الذي ميلكه من دوافع سواء كانت دوافع غريزية، كالرغبة يف املأكل واملرشب والتكـاثر

 أو دوافع نفسية أو اجتامعية ؟ 

 طفي يف الـذكاء العـا" يف كتابـة Hendrei Weisingerويحدد هندري ويزنجر 
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 : بعض أدوات لالرتقاء مبستوى معرفة أو إدراك الذات كالتايل" العمل

 اختبار موضوعية تقييم اإلنسان لنفسه ولألخرين وللظروف التي تواجهه. 

 معرفة اإلنسان لحواسه ألنها املسئولة عن إمداده باملعلومات عن العامل املحيط به. 

 ا أو إنكارها أو إخفائهامعرفة اإلنسان بحقيقة مشاعره وعدم تجاهله . 

  معرفة اإلنسان بحقيقة نواياه واألمناط السلوكية التـي تسـيطر عـىل ردود أفعالـه تحـت

 . مختلف الظروف واملواقف

 :  أهمية إدراك الذات

 أهمية إدراك الـذات يف أن هـذه العمليـة أو الخطـوة Kate Heskحددت كايت هيسك 

لذات بشكل افضل، وهذا بدوره يساهم يف تحسـني تساهم يف تحقيق إدراك اآلخرين وإدارة ا

 : انظر الشكل التايل.. مهارات القيادة لدى اإلنسان

 
 أهمية إدراك الذات: (8-1)شكل رقم 
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 : نافذة جوهاري

 وهـم - Joseph & Harry وضع كل من جوزيف لوفت وهـارى إنجهـام 1955يف عام 

 الـذايت، ووظيفتهـا مسـاعدة الفـرد عـىل  أداة لإلدراك النفيس والوعي-من علامء علم النفس 

تكوين فهم أفضل للذات ولعملية التواصل مع اآلخرين وكيفية بنـاء العالقـات اإليجابيـة مـع 

. من نري، وأطلقا عىل هذا النموذج اسم نافذة جوهـاري وهـو املقطـع األول السـم صـاحبيه

ذات البرشية، وهي متثـل فهذه األداة التحليلية املبسطة تساهم يف تحقيق مزيد من الفهم لل

، والتي ميكن تقدميها يف الشكل )اآلخرون(ًأسلوبا لتحليل العالقات املتداخلة بني الفرد والناس 

 :التايل

 

 أنــا

 أشياء ال أعرفها               أشياء أعرفها      

 

  منطقة النشاط الحر1-

 

 

  املنطقة العمياء3-

 

  منطقة القناع2-

 

 

  منطقة املجهول4-

 

 أسلوب تحليل العالقات املتداخلة بني الفرد والناس: (8-2)شكل رقم 
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 نافذة جوهاري يف فهم الذات

 هي منطقة النشاط الحر أو املنطقة الواضحة، حيـث يوجـد بهـا األشـياء : املنطقة األوىل

 .التي تعرفها عن نفسك، ويف الوقت نفسه يعرفها عنك اآلخرين

 لقنـاع أو املنطقـة الخفيـة، حيـث يوجـد بهـا األشـياء التـي هي منطقة ا: املنطقة الثانية

 .تعرفها عن نفسك، وال يعرف اآلخرين شئ عنها

 هي املنطقة العمياء، حيث يوجد بها األشياء التي ال تعرفها عـن نفسـك، : املنطقة الثالثة

 .بينام يعرف اآلخرين شئ عنها

 يوجد بها األشياء التي ال تعرفهـا هي املنطقة املجهولة أو املظلمة، حيث : املنطقة الرابعة

 .عن نفسك، ويف الوقت نفسه اليعرف اآلخرين شئ عنها

هو أن يحاول اإلنسـان زيـادة مسـاحة منطقـة النشـاط الحـر، ألن ذلـك : والقاعدة هنا

يسهل عملية االتصال املتبادل مع اآلخرين، ويساعد يف تحقيق أهـداف االتصـال، ويف املقابـل 

ملا لهـم مـن دور يف سـوء ) القناع والعمياء واملجهولة(املناطق األخرى عليه أن تقليل مساحة 

 .إدراك الذات، والفهم الخاطئ لها، ومشكالت يف عميلة االتصال مع اآلخرين

 : Self Appraisal  التقييم الذايت

يشري إىل قيام الشخص بتحديد منـاطق القـوة والضـعف يف نفسـه، مبعنـى أن الشـخص 

بية والسلبية لديه، وبال شك فإن الشخص عنـدما يهـتم بهـذه العمليـة، يرصد الجوانب اإليجا

فهو لديه الرغبة يف أن يصـلح مـن نفسـه، فيحـرص عـىل اسـتمرار منـاطق القـوة والجوانـب 

اإليجابية لديه، ويزيد منها، ويعمل عىل إصالح وتقليل منـاطق الضـعف والجوانـب السـلبية 

 ". حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا"لديه، والشخص الذي يقوم بذلك يرفع شعار 

 إن الشخص الذي يراجع نفسه ويبذل الجهـد لتطويرهـا هـو شـخص شـجاع مـع 
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 فينـا الـلــهنفسه، ولديه الرغبة واإلرادة لتطوير نفسه وتنمية قدراتـه ومعارفـه، وقـد جعـل 

خلوقـات ميزة اإلدراك الذايت ملا يختلج يف صدورنا وعقولنا، وخصنا عز وجل بذلك مـن بـني امل

ٌبـل اإلنسـاُن عـىل نَفـسـه بصـرية (:  تـعـاىلالـلــهاألخـرى، قـال  َ ِ ِ َِ َْ َ ِ َْ َ ُولـو ألقـى مـعـاذيره } 75/14{ِ َ ِ َ َ َ ْ ََ ْ َ

 .]15-14:القيامة[ )}75/15{

وإدراكك لذاتك يوصلك إىل معرفة نظرتك لذاتك هل هى سلبية أم إيجابية؟ فإذا كانت 

شل وال تستطيع عمـل يشء نـافع، أمـا إذا نظرتك سلبية عن ذاتك، فإنت ترى نفسك يسء وفا

كانت نظراتك إيجابية عن ذاتك، فإنت ترى نفسك ممتاز وناجح وقادر عىل عمل أشياء كثرية 

 !!.نافعة، فأي نظرة تود أن تحملها عن ذاتك

  : Self Efficacyالثقة بالذات

نجـاز  يف الـنفس تعنـي اإلحسـاس والشـعور بـالقوة والقـدرة والجـرأة يف إTrustالثقة 

األعامل املطلوبة باملستوى املطلوب، وهي من مقومات النجاح يف الحياة، والحافز الذي يدفع 

ًاإلنسان لتحقيق النتائج املنشودة، وعندما تقل الثقة يف الـنفس لـدى اإلنسـان نجـده مـرتددا 

وغري شجاع ويعاين الخوف، وعندما تزداد يتحول إىل شخص متكرب ومغرور، ومن النوع الـذي 

ًب السيطرة عىل اآلخرين، وعنـدما ال يثـق اإلنسـان يف نفسـه، فغالبـا ال يثـق يف اآلخـرين، يح

 .ففاقد الشئ ال يعطيه

 يف كتـابهام Poul Brown وبول بـرون Robert Rosenويشيـر كـل من روبرت روزين 

للقيادة إىل أن الثقة بالنفس والثقة يف اآلخرين أحد املبادئ الثامنية املهمة " قيادة الناس"عن 

الناجحة، وحتى ميكن تطبيق هذا املبدأ، البد من تحقيق العوامل التالية املوضـحة يف الشـكل 

 :التايل
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 عوامل بناء الثقة بالنفس وباآلخرين: (8-3)شكل رقم 

 :بعض مولدات الثقة يف النفس كالتايل" إدارة الذات"يقدم أكرم رضا يف كتابة 

 اإلقدام واملبادرة واملحاولة. 

 عمل املبارش للمهامتال. 

 تحويل الطاقات إىل قدرات. 

 قبول النفس وتطويرها. 

 اتخاذ النامذج القدوة. 

 النظر إىل النجاحات السابقة. 

حيـث أن .  عـز وجـلالـلــهوميكن إضافة أهم مولد للثقة يف الـنفس أال وهـو اإلميـان ب

ًاثقا مـن نفسـه، وتسـاعده  من أقوى العنارص التي متد اإلنسان بالطاقة ليكون والـلـهاإلميان ب

 .عىل تصويب مشاعره واتجاهاته وسلوكياته

 أن للثقـة بـالنفس أثـر " قوة تقدير الذات" يف كتابه عن Samuel Cypertويقول 
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عجيب يجعل النجاح يأيت إليك بسهولة، ومبادئ الثقـة ميكـن تعلمهـا بسـهولة وإليـك بعـض 

 :منها

راء من هو أقل من مستواك؛ بل صـادق مـن باألشخاص اإليجابيني، وال تسعى و.. اختلط -1

 .ميكنه تحقيق أهدافك ويؤمن بقدراتك

قامئة باإليجابيات والسلبيات، ثم صنف األسباب املؤيدة واملعارضة لـك، فـإن هـذا .. ضع -2

 .يوضح لك األمور ويدلك عىل الطريق السليم

وقـم ًمن التجربـة وراجـع سـلوكياتك يوميـا وهـي مـا زالـت حـارضة يف ذهنـك، .. تعلم -3

 .بتحليلها وحدد ما املطلوب تغيريه منها

 .ًوقتا للتفكري، وأذهب ملكان هادئ وفكر يف أهدافك وما املطلوب لتحقيقها.. خصص -4

 .نفسك عىل التفكري يف اإليجابيات وأطرد األفكار السلبية.. أجرب -5

 .مع اآلخرين بأن تفهم وجهات نظرهم.. تعاطف -6

 .يف املجاملةًبالحوار مع اآلخرين وكن كرميا .. أبدأ -7

 .مواقف الضغوط.. تجنب -8

 .يومك بإيجابية وال تبدأه يف التفكري يف املشكالت.. أبدأ -9

 .نفسك فرتات راحة وخاصة عندما يزعجك بعض الناس أو املواقف ابتعد برسعة.. أعط -10

ًواقعيا بأن تحدد لنفسك أهدافا ميكن تحقيقها.. كن -11 ً. 

 .ًالفرص لن تحقق شيئا له قيمةاملخاطرة املدروسة، ألنك بدون انتهاز .. تحمل -12

 .أشياء جديدة، فاإلنسان ميوت إذا مل يتعلم.. تعلم -13

 .قبل أن تتكلم حتى ال تندم.. فكر -14

بصحتك ومارس الرياضة واهتم مبظهرك وافعـل باسـتمرار يشء ملصـلحة اآلخـرين .. اعنت -15

 .دون أن تتوقع مقابل لذلك
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 أكرث فاعليـة وقـوة، فـنحن نحصـل إن عقل اإلنسان يشبه الحاسب اآليل الخارق؛ بل إنه

من كليهام عىل ما ندخله إليهام، وبالتايل إذا سمحت لعقلك أن تسيطر عليه األفكار السـلبية 

والخوف من الفشل ومقاومة التغيري، فإن معظم دوافعك سـتكون سـلبية، والعكـس صـحيح، 

ية، والحكـم عـىل إذا قمت بإدخال ورعاية األفكار اإليجابية، فسوف تكون كل ترصفاتك إيجاب

 Greenbergدرجة الثقة بالنفس يتضمن ثالثة عنارص كام يوضحها كل من جرينربج وبارون 

& Baronيف اآليت : 

 .أي مقدار أو مستوى اعتقاد الفرد يف قدرته عىل أداء العمل: الحجم -1

 .أي درجة الثقة يف أنه من املمكن أن يؤدي العمل بهذا القدر واملستوى: القوة -2

 . أي مدى إمتداد الثقة بالنفس إىل مواقف أو أعامل أخرى:العمومية -3

عندما نفكر يف الثقة يف النفس يف ضوء أي عمـل مطلـوب فقـد ال نجـدها بـذاتها أحـد 

خصائص الشخصية، ذلك ألن الناس يستطيعون فيام يبـدو الحصـول عـىل الحـوافز، والتعلـيم 

ىل حيـاتهم، وهـذا يعنـي أن الثقـة واالسرتاتيجيات املطلوبة للسيطرة عىل األحداث املؤثرة عـ

بالنفس متغرية، ولكن تعميمنا السابق بخصوص الثقة بالنفس يـوحي بأنهـا ثابتـة مـع مـرور 

الزمن، وبالتايل فمن املمكن النظـر إليهـا عـىل أنهـا أحـد سـامت الشخصـية، وهنـاك عـامالن 

 :يساهامن يف تشكيل ثقة الفرد بنفسه وهام

 علومات املرتدة عن أداء الفرد ألعامل مشابهةالخربة املبارشة أو امل: األول. 

 مالحظة اآلخرين الذي يؤدون تلك األعامل: الثاين . 

ًواعتامدا عىل املعلومات التي يحصل عليها الفرد من هذه املصادر، فإنه يسـتطيع 

الوصول إىل خالصة مبدئية عـن املهـارات والقـدرات املطلوبـة للعمـل، وعـن العوامـل 

ؤثرة يف األداء، وهـذه الخالصـة تشـكل اعتقـاده بخصـوص الثقـة والظروف األخرى املـ

. بـالنفس، ولـهـذا االعتقـاد ـبـدوره تـأثري ـعـىل بعـض التطبيـقـات يف السـلوك التنظيـمـي

الـذين يعتقـدون أن : أي(فاألفراد الذين لديهم اعتقاد قـوي بخصـوص الثقـة بـالنفس 

 م، يف الواقـع أو عـىل األقـل ًغالبا ما يكون النجاح حليفه) بإمكانهم القيام بذلك العمل

 



 162 الفصل الثامن
 

 

 .سيكون أداؤهم أفضل من أولئك الذين يتشككون يف قدراتهم عىل أداء العمل بكفاءة

وباإلضافة إىل ما سبق فإنه حينام يشعر اإلنسان بالتفاؤل بخصوص قدرته عـىل النجـاح، 

رد فإنه سيبذل قصارى جهده ويرص عىل النجاح مهـام واجهـه مـن عقبـات، أمـا إذا كـان الفـ

ًمتشككا بخصوص قدرته عىل النجاح، فإنه سـيكون محبطـا وخـائر العزميـة، وال عجـب يف أن  ً

 . ًاألفراد ذوي الثقة العالية يف أنفسهم أكرث سعادة يف العمل بل ويف حياتهم الخاصة أيضا

 هل تثق يف نفسك ؟... استقصاء

 : اآليتإذا أردت أن تعرف درجة ثقتك يف نفسك، يرجى اإلجابة عن االستقصاء

 االستقصاء

 هل تهتم بتنمية وتطوير قدراتك ومهاراتك يف العمل ؟ -1

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تخطط لألهداف التي تريد تحقيقها ؟ -2

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 إذا عرض موضوع للمناقشة، هل تبدي رأيك الخاص حول هذا املوضوع ؟ -3

   نعـم      ًأحيانا      ال 

 تواجه مشكلة ما، هل تفكر فيها بطريقة واقعية وموضوعية ؟ -4

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 إذا عرض عليك منصب يتطلب مسؤوليات كبرية، هل توافق عىل شغله ؟ -5

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 إذا طلب منك إلقاء خطبة يف أحد االجتامعات أو الحفالت هل توافق ؟ -6

   نعـم      ًأحيانا    ال   
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 هل تحاول أن تطور العمل يف القسم أو اإلدارة التي تعمل فيها ؟ -7

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تثق يف اآلخرين يف كثري من املواقف ؟ -8

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 إذا انتقدك أحد األشخاص من دون موضوعية هل تدافع عن نفسك ؟ -9

   نعـم      ًأحيانا    ال   

. ًلديك وجهة نظر أو رأي، أنت مقتنع متاما بصحته، وهـذا الـرأي مخـالف لـرأي رئيسـك -10

 هل تعرضه عليه ؟

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل يصفك رئيسك يف العمل بالرباعة والكفاءة ؟ -11

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 عامل الجديدة أو غري املعتادة؟هل تعاين من الخوف والرتدد عند القيام باأل -12

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل لقبك بعض الناس بأنك مغرور ؟ -13

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 :التعليامت

" ًأحيانا"ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ " نعم"أعط لنفسك درجتان يف حالة اإلجابة بـ  -1

 11 إىل 1عن األسئلة من 

" ًأحيانـا"ودرجة واحدة يف حالة اإلجابـة بــ " ال"تان يف حالة اإلجابة بـ أعط لنفسك درج -2

 13و12عن السؤالني 

 .أجمع درجاتك عن جميع األسئلة -3
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 :تفسري النتائج

 درجـة فـأكرث، فأنـت شـخص يثـق يف نفسـه بدرجـة كبـرية ننصـحك 18إذا حصلت عىل  -1

ال تقـع يف حفـرة باالستمرار يف ذلك، وإن كنا نحـذرك بوجـوب أن تراقـب نفسـك حتـى 

 .الغرور

املطلـوب منـك .  درجات، فأنت تثق يف نفسك بدرجة متوسطة17 إىل 9إذا حصلت عىل  -2

أن تزيد معدل ثقتك يف قدراتك ومهاراتك، وأن تقلل نسبة الخـوف والـرتدد لـديك، مـن 

 .خالل حسن التقدير والتفكري املوضوعي والواقعي مع الجرأة والشجاعة املحسوبة

ًشـخص حـريص جـدا، .  درجات فأقل، فأنت شـخص ال يثـق يف نفسـه8إذا حصلت عىل  -3

 .ويتضح ذلك من خالل خوفه وتردده وبطئه عند القيام بأي عمل أو اتخاذ أي قرار

 : الذات/تكوين صورة إيجابية عن نفسك

 سبعة The Power of Self Esteem يف كتابه قوة تقدير الذات Samuel Cypertقدم  

 :ين صورة إيجابية عن نفسك، هي كالتايلخطوات تساعدك عىل تكو

حدد ما الذي تحبه وال تحبه عن نفسـك . راجع نقاط قوتك وضعفك: قيم ذاتك وتقبلها -1

 .وخذ عهدا بأن تغري األشياء التي ال تحبها

هل لديك قيم ومبادئ تعيش عليها أم تسيطر عليك قيم ومبادئ : راجع قيمك ومبادئك -2

 .اآلخرين

فكر بوعي يف البـدائل التـي أمامـك للتغيـري حتـى تختـار أقلهـا : أدخل املغامرة بحساب -3

 .مخاطرة وال تخىش بعد ذلك تجربة شئ جديد

تعلم منها وانتقل إىل تحـد آخـر ومجـرد .. أخطاءك ليست خالدة لألبد: تعلم من الفشل -4

 .املحاولة سوف تزيد من قوتك ونجاحك يف املرة التالية
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ايض بتذكر التجارب الفاشلة بـل تطلـع باسـتمرار ال تدفن نفسك يف امل: عش يف املستقبل -5

 .ملا ستقدمه لنفسك يف املستقبل

تعامـل . ال تبدد وقتك مع الذين يقللون من شـأنك: اخرت التعامل مع املؤثرات اإليجابية -6

 .مع كل ما يزيد من إيجابيتك

ون معـك إذا مل تعجبك الطريقة التي يتعامل بها اآلخـر: تقبل إال االحرتام من اآلخرينال  -7

أخربهم بذلك وأنك تتوقع منهم نفـس معاملتـك لهـم وأعلـم أن االحـرتام الميـنح بـدون 

 ً.مقابل وأن له مثنا

 : تحسني الصورة الذاتية

 هناك أساليب عديدة لتحسني الصورة الذاتية، مثل: 

 معاملة اآلخرين معاملة حسنة وطيبة. 

 اإلنصات الجيد لآلخرين وعدم الرسعة يف الحكم عليهم. 

 لتزام الشخيص بالسلوك املناسب واإليجايباال. 

 الحرص عىل خدمة اآلخرين. 

 مراجعة الذات بشكل مستمر وموضوعي وإصالح العيوب بها. 

 : تقديم الذات بطريقة إيجابية

 لتقديم الذات بطريقة إيجابية يجب مراعاة اعتبارات، مثل: 

 الحديث الشيق والجذاب واملناسب مع اآلخرين. 

 قابلة اآلخرين يف الوقت املناسباالبتسامة عند م. 

 االهتامم مبشكالت املجتمع واملساهمة يف حلها. 

 أن يكون اإلنسان قدوة ومنوذج لآلخرين يحتذى به. 

 احرتام اآلخرين وتقدير مشاعرهم. 
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 :التلون لتكوين انطباع حسن لدى الغري

 تصـورت لـو:  كالتـايلGreeberg & Baronيرشح هذا املحور كل من جرينربج وبارون 

أنك رئيس ألحد األقسام يف منظمة معينة، فهل يختلف سلوكك يف التعامـل مـع رئيسـك عـن 

 سلوكك يف التعامل مع املرؤوسني؟ 

ال شك أن اإلجابة ستختلف من شخص آلخـر، فـبعض النـاس لـديهم اسـتعداد لتعـديل 

ى سلوكهم للتكيف مع املوقف الذي يواجهـه، ويحـاول تـرك أفضـل انطبـاع ممكـن عنـه لـد

ًاآلخرين، وعىل ذلك فهو يطبق منطا من السلوك عند تعامله مع املرؤوسني، ومنطـا آخـر أكـرث  ً

ًاحرتاما يف تعامله مع رؤسائه، وعىل النقيض هناك بعـض األشـخاص الـذين يترصفـون بـنفس 

الطريقة مع مختلف األشخاص، وخاصة امليل لتغيري السلوك ليـتالءم مـع املوقـف وهـو أحـد 

، ويؤثر هذا امليل يف العديد من )التلون (Self-monitoringوالتي تسمى خصائص الشخصية 

 .أداء العمل، والنجاح الوظيفي والعالقات باآلخرين: النواحي التنظيمية مثل

  Self-Monitoring and work performanceأثر التلون عىل أداء العمل  : أوال

ائهم يف بعـض نوعيـات العمـل، إن اختالف الناس يف هذه الخاصية يؤثر عىل مستوى أد

فاألشخاص الذين ترتفع لديهم تلك الخاصية أفضـل ممـن تـنخفض لـديهم تلـك الخاصـية يف 

األعامل التي تتطلب االتصال والتفاعل مع مجموعات تعمل يف أنشطة متباينـة والتـي يطلـق 

لجامعية ، فمثالً رئيس القسم يف كلية من الكليات اBoundary-Spanning activities: عليها

مطلوب منه االتصال والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس من ناحية، وإدارة الكلية من ناحيـة 

أخرى، فهو همزة الوصل بني املجموعتني، وهو يف الوقت نفسـه عضـو فـيهام، ومطلـوب مـن 

أن يكيف ترصفاته مع معايري وتوقعات كل مجموعة، وعىل ذلـك فـإذا كانـت " همزة الوصل"

يف سلوكه عالية، فإنـه يكـون مـؤهالً للتفاعـل بـني املجمـوعتني، ويتوقـع لـه قدرته عىل تكي

النجاح، أما إذا كانت قدرته عىل التكيف منخفضة، فإنه ال يكون مـؤهالً للقيـام بـدور همـزة 

 .الوصل
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 :أثر القدرة يف التلون عىل العالقات الشخصية: ثانيا

 Intrapersonal Relationships: The Liability of Self-Monitoring 

إن خاصية التلون مـع املواقـف ال تخلـو مـن بعـض العيـوب خاصـة بالنسـبة ملوضـوع 

العالقات االجتامعية، فاألشخاص الذين لديهم قدرة عالية عىل التلون مع الظروف ينظـر لهـم 

ًالبعض عىل أنهم متلونني كالحرباء ومتقلبني اجتامعيا، ومـن ثـم فـإن عالقـتهم بـالغري تكـون 

وغري مستقرة، باإلضافة إىل ذلك فإن هؤالء األفراد بسبب التقلب يف سلوكهم يبحثـون ضعيفة 

عن أصدقاء يف كل موقـف، بعكـس األشـخاص الـذين تـنخفض لـديهم القـدرة عـىل تكييـف 

سلوكهم، فإن أصدقاءهم يبقون كام هم، ومن ثم فإن عالقاتهم قد تكون أقل ولكنهـا أعمـق، 

اإليجابية لقوة خاصية التلون والشكل التايل يوضح الجوانب وللوقوف عىل الجوانب السلبية و

 : اإليجابية والسلبية لخاصية التلون

 
 الجوانب اإليجابية والسلبية لخاصية التلون: (8-4)شكل رقم 
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 أثر القدرة يف التلون عىل املسار الوظيفي: ثالثا

Self-Monitoring and career Success  

لرتك انطباع حسن لدى الغري عىل مدى نجـاح الفـرد يف مسـاره تؤثر القدرة عىل التلون 

الوظيفي، فاألشخاص الذين لديهم قدرة عالية عىل تكييف السلوك، تكون فرصـتهم للحصـول 

عىل الرتقيات أكرب باملقارنة مع من هم أقل قدرة، خاصة إذا كانـت الرتقيـة تتضـمن االنتقـال 

لية يف تكييف سلوكهم مـع املواقـف، والـترصف من رشكة ألخرى، ويرجع ذلك إىل رغبتهم العا

ًبطريقة تريض اآلخرين، مام يرتك انطباعا حسنا عـنهم، ويتـيح لهـم الفرصـة للفـوز بالرتقيـات  ً

والنجاح يف املسار الوظيفي، وهناك سببا آخر لنجاح األفـراد الـذين لـديهم قـدرة عاليـة عـىل 

كسب اآلخرين يف صفوفهم بالسري يف تكييف سلوكهم عىل املواقف، وهو قدرتهم العالية عىل 

 .ورؤية العامل بعيونهم) Walk in their shoes(ركابهم 

 : Managing Emotions  إدارة العواطف

بعد التزود باملعلومات الخاصة عن الـذات مـن خـالل اإلدراك الفعـال لهـا، يصـبح مـن 

تها بالشكل الـذي السهل عىل اإلنسان استخدام هذه املعلومات يف ضبط حركة عواطفه وإدار

ًيجعل محصلة تفاعله مع العامل املحيط به إيجابيا ونافعا، فاملشـاعر  ًFeelings عامـل أسـايس 

للعالقات اإلنسانية، وال أحـد إىل اليـوم يـزعم أنـه يـدرك بشـكل دقيـق وواضـح أيـن موضـع 

 :عـاىلاملشاعر واألحاسيس اإلنسانية، وهو ما يعرب عن موضعه القـرآن الكـريم بـالفؤاد، قـال ت

ُوالَ تَقف ما ليس لك ِبـه علـم إنَّ السـمع والـبرص والفـؤاد كُـلُّ أولئـك كَـاَن عنـه مسـؤوالً ( َْ َ َّ َْ َ َُ ْ َ َُ َِ ُِ َ ُ ْ ْ ْ َ َ َْ َ ََ َ ٌْ َِ ِ

 ]36: اإلرساء[ )}17/36{

 علينا بعد العقل واإلميان األحاسـيس واملشـاعر، وهـى تـدخل يف الـلـهفمن أعظم نعم 

 & Robert Baronفـرق جريالـد جـرينربج وروبـرت بـارون ًتركيب العقـل واإلميـان معـا، وي

Jerald Greenberg بني الحالة املزاجيـة وسـامت الشخصـية فـيام يتعلـق مبوضـوع املشـاعر 

 :كالتايل



 169  األدوات-املداخل :  الكوتشنج
 

 

تتميز الحالة املزاجية للناس بالتقلب الرسيع وعىل نطاق واسع خـالل اليـوم، فاإلنسـان 

ًا ومرسورا، وقد يحـدث بعـد دقـائق مناقشـة قد تصله رسالة بها أخبار السارة، فيصبح مبتهج ً

حادة بينه وبني أحد زمالئه يف العمل فيتحول إىل الغضب واالكتئـاب، هـذه املشـاعر املؤقتـة 

، وإىل جانب هـذه التغـريات الرسيعـة واملؤقتـة يف Mood stateالحالة املزاجية : ُيطلق عليها

 باالستقرار النسـبي، فهنـاك شـخص مشاعر الفرد هناك السمة الشخصية لإلنسان والتي تتميز

ًنجده غالبا مبتهجا وتظهر عليه عالمات الرسور يف معظـم األوقـات، وشـخص آخـر نجـده يف  ً

ًمعظم األحوال مهموما ومقهورا وتبدو عليه عالمات الكآبة والحزن ً . 

إن مشاعر الفرد ترتكز عىل ناحيتني األوىل هى الحالة املزاجيـة املؤقتـة، ... وميكن القول

ً وتتفاعل هاتان الناحيتان معـا يف جعـل مشـاعر الفـرد Traitsوالثانية هى سامت الشخصية 

إيجابية أو سلبية تجاه الناس واألشـياء، وبـالطبع فإنـه مـن املتوقـع أن األفـراد ذوي املشـاعر 

اإليجابـيـة العالـيـة، ـسـيكون ـلـديهم إحـسـاس ـعـال بالـسـعادة، وـسـتكون نـظـرتهم لألـشـخاص 

بية، وستكون عـواطفهم إيجابيـة بوجـه عـام، أمـا هـؤالء األفـراد الـذين واألحداث نظرة إيجا

يتمتعون بدرجة عالية مـن املشـاعر السـلبية، سـتكون نظـرتهم سـلبية ألنفسـهم ولآلخـرين، 

 .ويفرسون األحداث واملواقف من منظور سلبي، وستكون عواطفهم سلبية بوجه عام

 اإلنسان فهذا أمر عـادي وسـهل، أن يغضب: Ethicsيقول أرسطو يف كتابه عن األخالق 

ولكن أن يغضب من الفرد املناسـب ويف الوقـت املناسـب وباألسـلوب املناسـب فلـيس هـذا 

 .باألمر السهل

 هل لتلك املشاعر اإليجابية أو السلبية تأثري يف العمل ؟ ... ولكن

أكدت بعض الدراسات أن هناك عالقة قويـة بـني تلـك املشـاعر ومسـتوى األداء، 

ًح أن األفراد ذوي املشـاعر اإليجابيـة العاليـة أفضـل أداء مـن زمالئهـم ذوي حيث اتض

 املشاعر السلبية العالية، ومل تؤكد الدراسات أن نوعية املشـاعر تـؤثر يف مسـتوى األداء 
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 .James Eيقـول جـيمس لـوير . ًالفردي فقط؛ بل تؤثر أيضـا يف مسـتوى أداء فريـق العمـل

Loehr :ئ يف حياتنا، من القرارات الشخصية الرسيعة إىل القـرارات أن العواطف تحرك كل ش

 : االسرتاتيجية واملصريية، ومن أمثلة ذلك يف بيئة العمل

  أهم ما يف خدمة العميل هو املشاعر، وبرصف النظر عام تفعلـه إلسـعاده، فلـن يحسـب

 .لك إال ما ترتكه من إنفعاالت وأحاسيس يف داخله

 باألحداث العاملية قدر تأثره بطريقة استجابة الناس عاطفيـا مل يتأثر سوق األوراق املالية ً

 .لتلك األحداث

  اليأيت النجاح من جودة منتجاتك، ألن االرتبـاط العـاطفي لعمالئـك مبنتجاتـك أهـم مـن

 .الجودة

  أفضل رجال املبيعـات يف رشكتـك هـم أكـرثهم حنكـة يف اإلرتبـاط بـالعمالء واسـتاملتهم

 .ًعاطفيا تجاه منتجاتك

رة العواـطـف تـسـاعد اإلنـسـان ـعـىل التفـكـري املوـضـوعي، اـلـذي يـسـاعده ـعـىل ـحـل إدا

املشكالت املواكبة لحركة تفاعله مع نفسه واآلخرين، ومع البيئة الحاضنة لهذا التفاعـل، ألنـه 

ًبدون حل هذه املشكالت يظل املوقف ضاغطا عىل مشاعر اإلنسـان، فيبـدأ بـإدارة ضـغوطه 

 .قبله ألن إدارة اإلنسان لعواطفه تساوي إدارته ملستقبلهبدالً من إدارة عواطفه ومست

ويحدد هندري ويزنجر أربعة عوامل تؤثر بالسلب أو اإليجـاب يف منظومـة العواطـف، 

 : كالتايل

 .األفكار -1

 .التغريات الفسيولوجية املصاحبة لألفكار واملشاعر -2

 .النوايا واألفعال -3

 ).ة عليهأي تأثري البيئ(املكون البيئي لعواطف اإلنسان  -4
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 :كذلك حدد هندري ويزنجر ثالث خطوات إلدارة العواطف بطريقة سليمة، كالتايل

 .صد األفكار السلبية -1

 .االسرتخاء الذهني والعضيل -2

 . التخلص من األمناط السلوكية الضارة -3

 أنت أم عواطفك ؟.. من يتحكم يف اآلخر: استقصاء

كري السـلبي إىل التفكـري اإليجـايب ًمن يتحكم يف عواطفه جيدا يستطيع االرتداد من التف

 .James Eبرسعة، والدخول يف مرحلة االنتعاش، ثم بلوغ قمة األداء، ولقد وضع جيمس لوير 

Loehr تقييم ذايت يساعدك يف اإلجابة عـن 1997املنشور عام " نجاح رغم الضغوط" يف كتابه 

 أنت أم عواطفك ؟ : من يتحكم يف اآلخر.. السؤال التايل

 : أما كل عبارة توافق عليها) (ستجابة للعبارات التالية بوضع إشارة يرجى اال

 االستقصاء

 ) ( .ًأسيطر دامئا عىل تفكريي السلبي -

 ) ( . أتحكم يف مشاعري يف معظم املواقف -

 ) ( . عندما يزعجني شئ، أستطيع استعادة هدويئ برسعة -

 ) ( . أحتفظ بهدويئ يف األوقات العصيبة -

 ) ( سلبية باالستمرار طويالًال أسمح لعواطفي ال -

 ) ( أستطيع تهدئة نفيس بعد تعريض ألي مضايقات  -

 ) ( . أتخلص بإراديت من مشاعري السلبية كلام احتجت لذلك -

 ) ( . قليالً ما أفقد السيطرة عىل أفكاري ومشاعري وأفعايل -

 ) ( ميكنني التحول عند الرضورية من الحالة السلبية إىل الحالة اإليجابية  -

 ) ( . عر باستقراري العاطفيأش -
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إذا وافقت عىل سبع من العبارات السابقة أو أقل، فإن عواطفـك تـديرك بـدالً مـن أن 

 .تديرها

 :القدرة عىل تجنب التوتر والقلق والضغط النفيس واإلنفعال قدر اإلمكان

 والقلق والضغط النفيس والعصبي واإلنفعال، كلها أعراض سلبية يعاين Tensionالتوتر 

ًمنها اإلنسان يف العرص الحايل بشكل مل يشهده من قبل، هذه األعراض تـرتك آثـارا ضـارة عـىل 

ـة  ـمية أو املهنـي ـة أو الجـس ـية أو العقلـي ـة النفـس ـن الناحـي ـواء ـم ـان، ـس ـة(اإلنـس أو ) الوظيفـي

، وإذا مل يتم التعامـل السـليم واملناسـب مـع كـل هـذه )مع األرسة ومع املجتمع(االجتامعية 

 .إنها ستتحول بال شك إىل أمراضاألعراض، ف

ً هي مجموعة املتغريات الخارجية التي متثل تهديدا للمرء وتـؤدي إىل Stressوالضغوط 

إضطراب سلوكه، فاملصطلح ال يشري إىل اإلضطراب يف حد ذاته، وإمنـا يشـري إىل الهمـوم التـي 

 . لديهتثقل كاهل املرء والتي قد تؤدي إىل اإلضطراب السلويك والجسمي والنفيس

 مصطلح الضغط للتعبـري عـن املحـددات البيئيـة H.A. Murraryوقد استخدم موراي 

ًاملؤثرة يف السلوك، ويرى أن موضوع الضغط الذي قد يكون شخصا آخر أو موضوعا يف البيئة،  ً

 .يلعب دورا ميرسا أو معوقا يف وجه تحقيق الحاجة

عددا كبـريا مـن املواقـف الضـاغطة ومن الشائع أن يواجه كل فرد منا يف حياته اليومية 

انقطاع املاء يف الصباح، أو انقطاع التيار الكهربايئ يف املساء، ازدحام املرور عند : مثل(الخفيفة 

مـرض شـديد ألحـد أفـراد األرسة، : مثـل(، وأخرى أشد حدة ...)الذهاب أو العودة من العمل

، ...)لنهايئ، الخسارة املالية الكبريةموت أحد األقارب، الفصل من العمل، الرسوب يف االمتحان ا

وهي مواقف ال يستطيع أي منا تجاهلهـا أو التوافـق معهـا بسـهولة، وبالتـايل فهـي مواقـف 

 . ًقادرة عىل تفجري إضطراب سلويك قد يكون حادا أو يدوم لفرتة طويلة
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 أو ًوالشك أن الرتكيب النفيس للمرء متغري أسايس يف تحديد ما إذا كـان املوقـف ضـاغطا

غري ضاغطا، فبعض الناس لديهم القدرة عىل مواجهة أعنف املواقف والتعامل معهـا بكفـاءة، 

ًومعالجة األمور بقدر كبري من التـوازن الـنفيس، يف حـني أننـا نجـد أناسـا آخـرين رسعـان مـا 

 .يصابون باالنهيار التام يف مواقف تافهة وبسيطة

 :أنواع الضغوط ومصادرها

غوط يتعرض إليها الفـرد بشـكل عـام، ولهـا مصـادرها املتنوعـة هناك أنواع عديدة للض

 .واملختلفة، ونعرض لبعض هذه األنواع من وجهة نظر عدد من الباحثني

 : أن هناك ثالثة أنواع من الضغوط حسب مصدرها، هيMcgrathيرى 

يتعـرض الفـرد داخـل املنظمـة أثنـاء تأديتـه لألعـامل : ضغوط ناتجة عن البيئـة املاديـة -1

جبات ومامرسته مسؤولياته إىل مصـادر متنوعـة مـن الضـغوط، قـد تكـون نفسـية والوا

واجتامعية ناتجة من مستوى استخدام التكنولوجيا التي تعمل بها املنظمة، مثل امليكنـة 

 .اإلدارية الحديثة التي ال يستطيع مواكبتها أو مسايرتها

يتفاعلون معها يف مجاالت تظهر لدى األفراد الذين : ضغوط ناتجة عن البيئة االجتامعية -2

 .العمل مع الزمالء

وهي البؤرة املصدرة لها، وتعـود إىل مجموعـة : ضغوط ناتجة عن النظام الشخيص للفرد -3

، )املـدركات الحسـية(من الخصائص الشخصية املتوارثة، مثل القلق، األساليب اإلدراكيـة 

 .الحاجة إىل الفهم والوضوح وغريها

 :ًبعا لدرجة شدتها إىل ثالث، كالتايل الضغوط تLrvin Jainsويقسم 

تـسـتمر ـمـن ـعـدد ـثـوان قليـلـة إىل ـسـاعات طويـلـة، كاملـضـايقات :  الـضـغوط البـسـيطة:األوىل

ًالـصـادرة ـمـن أـشـخاص ـتـافهني أو أـحـداث أـخـرى يف الحـيـاة العملـيـة تـكـون مـصـدرا 

 .للضغوط

 ضـايف أو تستمر من سـاعات إىل أيـام مثـل فـرتة العمـل اإل:  الضغوط املتوسطة:الثانية
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 .زيارة شخص مسؤول أو غري مرغوب فيه، أو الضيق الناتج عن املعدة أو األمعاء

تستمر ألسابيع أو شهر أو حتى سنوات، مثل غيـاب شـخص عزيـز : الضغوط الشديدة: الثالثة

عن عائلته فرتة طويلة بالسفر أو املوت وما شابه يف الحياة، أما يف العمل مثل حاالت 

 .يد أو التجميد أو اإليقاف عن العمل لحني زوال السببالنقل أو سحب ال

 :أيضا صنف كثري من الباحثني الضغوط حسب مجال تواجدها إىل نوعني هام

  Work Stressضغوط العمل  -1

/ تكـاليف الـزواج / أحـد أعضـاء األرسة / الوفـاة / املـرض : ضغوط خـارج العمـل، مثـل -2

 .... الطالق

 أن اإلنسان يستجيب للضغوط عىل شكل Rabkin & Streuningيرى رابكن وسرتوننج 

ردود فعل نفسية وجسدية قصرية املدى وطويلة املدى، وهذه االستجابات قـد تكـون صـحية 

ًأو غري صحية، وأن إدراك الضغوط النفسية عموما واالستجابة لها يتأثر باملسـتوى االقتصـادي 

السامت الشخصـية، والخـربة املاضـية، واالجتامعي، والذكاء، واملهارات اللفظية، واملعنويات، و

والعمر، واملهنة، والدخل، واقرتحا أن الناس الذين يتمتعون بدفاعات قوية وبخربة أكـرب بأحـد 

 Machen & Jonesمصادر الضغوط أكرث قدرة عىل التعـايش معهـا، ويوضـح مـاكني وجـونز 

 :أسباب الضغوط ونوع االستجابة لها يف الشكل التايل
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 أسباب الضغوط ونوع االستجابة لها (8-5)شكل رقم 

 : اآلثار واألعراض املرتتبة عىل زيادة الضغوط

إن زيادة ضغوط الحياة والعمل واستمرارها لفرتة طويلة، يؤدي إىل اإلجهاد، أو اإلرهاق 

ًالبدين والعقيل والعاطفي، أو مـا يطلـق عليـه أحيانـا االحـرتاق الـنفيس واالحـرتاق الـوظيفي 

Burnoutيرتتب عليه اآلثار أو األعراض السلبية التالية مام  : 

 انخفاض أو - األرق – اإلرهاق والتعب - الصداع -القلق : اآلثار واألمراض الجسمية، مثل -1

  األم الظهر- اضطرابات يف املعدة أو األمعاء -زيادة الوزن 

 ابلية  تزايد الق- استخدام املهدئات -التدخني: اآلثار واألعراض السلوكية، مثل -2
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 زـيـادة اـحـتامل التـعـرض - فـقـدان الـشـهية - العـنـف – تـغـري الحاـلـة املزاجـيـة -لإلـثـارة 

  تزايد القابلية لإلحباط- للحوادث

 - األرق – العجـز الجـنيس -الخالفـات األرسيـة : اآلثار واألعراض املرتبطـة بـاألرسة، مثـل -3

 االكتئاب

 افتقاد الرغبـة يف -انخفاض اإلنتاجية : لاآلثار أو واألعراض املرتبطة باألداء يف العمل، مث -4

   انخفاض القدرة عىل املبادرة- التفكري املتشدد - التفكري املشتت -العمل 

 :يجب.. للمساعدة يف تقليل ضغوط الحياة والعمل والتعامل الناجح معها.. مقرتحات

قرار تجنـب التنـافر األرسي، وعـدم االسـت: مثـل(تجنب ضغوط الحياة التي ميكن تجنبها  -1

املنزيل، ونقص األصدقاء، والتعـرض لإلغـراء، أو اإلحسـاس بالقصـور البـدين أو العقـيل أو 

 ...).االجتامعي

 :تقوية قدرات العاملني عىل مواجهة ضغوط الحياة بواسطة عدة أساليب، منها -2

 يقـف بجـوار الـلــهالنظرة الدينية لضغوط الحياة، واإلميـان بـأن بعـد الـعرس يرسا، وأن  −

 .ساعدهمالناس وي

 .تعلم الهدوء عند التعامل مع الضغوط −

 .التعامل مع القلق عن طريق تخيل املناظر والصور −

 .التنفس ببطء وعمق واالسرتخاء −

 .النظر إىل املواقف الضاغطة بنظرة موضوعية −

 .النظر إىل املواقف عىل أنها خربات يتعلم منها اإلنسان، وسوف تفيده يف املستقبل −

 .رفية بشكل صحيحاستخدام الجوانب املع −

 .التخلص املنظم من الحساسية تجاه اآلخرين −
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إشـباع الحاجـات، :، مثـلTension Reducationتعليم العاملني أساليب خفـض التـوتر  -3

 ...العمل، الحركة، الحامس، الفضول، التفاؤل

العمل مع مؤسسات املجتمـع؛ حتـى تراعـي يف سياسـتها وبرامجهـا محـور الوقايـة مـن  -4

 .ذلك بالنسبة للعاملني يف هذه املؤسساتضغوط العمل، و

 : دور املؤسسة يف الوقاية من ضغوط العمل

 :ميكن للمؤسسة أن تقوم باإلجراءات التالية

 .االختيار السليم للعاملني مبا يتناسب واملواقع الوظيفية الشاغرة

ـاء الخدـمـة Pre-Service Trainingتـقـديم ـبـرامج الـتـدريب قـبـل الخدـمـة  -In وأثـن

Service Training. 

 .وضوح الهدف من العمل ووضعه يف إطار إجرايئ قابل للتنفيذ والقياس

 .Span of Controlمراعاة نطاق التمكن واإلرشاف 

 سواء كانت شخصية أو جامعيـة عـن العمـل Responsibilityتحديد حدود املسؤولية 

 .املطلوب عىل نحو ظاهر واضح

 .نجاز العمل، وتشجيع التعاون الجامعيتوفري الوقت الكايف والوسائل املناسبة إل

 . يف العملCreation or Inovationتهيئة وتوفري فرص اإلبداع واالبتكار

 طرق تجنب أو تقليل التوتر العصبي: استقصاء

 طريقة ميكـن االسـتفادة منهـا لتجنـب أو لتقليـل 18واالستقصاء التايل يقدم لك حوايل 

ما تواجهه من مواقف الشدة واألزمات والضغوط، سواء التوتر العصبي الذي تعاين منه نتيجة 

 . يف العمل أو يف محيط األرسة أو يف مرحلة الدراسة
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 االستقصاء

  دقائق عىل األقل، يوميا، عىل مقعد مريح يف تأمل هادئ؟ 5هل تقيض 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

  الطلق ؟ هل تسري عىل حوايل كيلومرت عىل األقل يوميا، يف الهواء

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تنام، ولو ساعة واحدة، يف فرتة منتصف اليوم؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 ًهل تنهض مبكرا لتصل ملقر عملك دون حاجة إىل الرسعة؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تحظى بقسط كاف من الراحة أثناء النوم ؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل ترتك مشكالت العمل جانبا عند رجوعك إىل املنزل ؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تسمع الراديو أو تشاهد يوميا برامج التلفاز باسرتخاء ؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تتكلم بهدوء عندما ال يكون الكالم الرسيع رضوريا ؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تصادق أو تصاحب رفاقا يتمتعون باالسرتخاء والسعادة ؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تعطي لنفسك يوما كل أسبوع للراحة والرتفيه واالستجامم؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   
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 هل متارس كل فرتة التنفس العميق ؟ 

   نعـم     أحيانا ً    ال   

 هل متارس إحدى الهوايات املحببة لك ؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تفعل أي شئ إزاء قلق تعاين منه بدالً من االستسالم له ؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل لديك عدد كبري من األصدقاء واملعارف؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 ًالهزمية، أحيانا، من دون مرارة كبرية ؟ هل تعلمت قبول 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل تستطيع تجنب األشخاص واألمور التي تثريك، عندما يكون ذلك ممكنا ؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 هل يحول مزاجك املرح بينك وبني االنفعال ؟ 

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 صيحة من اآلخرين عندما تحتاج إليها ؟ هل تطلب الن

   نعـم      ًأحيانا    ال   

 : التعليامت

ودرجـة واحـدة يف حالـة اإلجـاب بــ " نعـم " أعط لنفسك درجتان يف حالة اإلجابـة بــ  -1

 . عن جميع األسئلة" ًأحيانا"

 . اجمع جميع درجاتك عن جميع األسئلة -2
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 : تفسري النتائج

 ـفـأكرث، فأـنـت ذو مـهـارة عالـيـة يف تجـنـب أو تقلـيـل الـتـوتر  درـجـة25إذا حـصـلت ـعـىل  -1

العصبي، ننصحك باالستمرار عىل ما أنت فيه، قد يصفك اآلخرون بالربود، ولكـن هـذا ال 

 .يهم

 درجـة، فأنـت ذو مهـارة متوسـطة يف تجنـب أو تقليـل التـوتر 24: 13إذا حصلت عـىل  -2

يف " ال " لتي أجبـت عنهـا بــ العصبي، ننصحك بأن تستفيد من باقي الطرق واألساليب ا

 . أسئلة االستقصاء

 درجات فأقل، فأنت ذو مهارة منخفضة يف تجنـب أو تقليـل التـوتر 12إذا حصلت عىل  -3

العصبي، والنتيجة أنـك تعـاين مـن تـوتر عصـبي عـال، يجـب أن تتنبـه إىل أنـك معـرض 

م، وباحرتاق لإلنفعال الشديد والغضب يف آية لحظة، واالنفجار يف اآلخرين من دون تحك

 . يف عملك، وقد يصل األمر إىل مشكالت يف القلب والتنفس) مهني(وظيفي 

 : Motivating Oneself  حفـز الذات

" ال ميكـن تحقيـق أي هـدف عظـيم مـن دون حامسـة متقـدة : "يقول رالف إميرسـون

ـفـالحفز ـهـو الـقـدرة ـعـىل األداء، والتحفـيـز اـلـذايت ـهـو أـحـب متطلـبـات اـلـذكاء الـعـاطفي أو 

الوجداين، كام أنه أحد نتائجه، ويؤكد هندري ويزنجر عىل أن التحفيز الذايت يجعـل العـاملني 

 .منتجني ومبتكرين دون الحاجة إىل إرشاف إداري مبارش دائم

ًورغم أن الذات هي املصدر األسايس للتحفيـز، إال أن هنـاك عوامـل أخـرى تلعـب دورا 

ـل ـذايت، مـث ـز اـل ـاعدا يف التحفـي ـة امل: ًمـس ـل، البيـئ ـالء العـم ـة، وزـم حيـطـة، واألـصـدقاء، والعائـل

 .واملديرين، وامللهم العاطفي، واألخري قد يكون شخصية حقيقة أو شخصية خيالية

وتنطـلـق طاـقـة التحفـيـز حـيـنام تتفاـعـل مـصـادر التحفـيـز ـمـع منظوـمـة عواـطـف 

 س، مشاعر الثقة، والتفاؤل، واألمل، والحـام: اإلنسان؛ لتنمو بعض املشاعر املعروفة، مثل
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واإلقدام، واإلرصار، ويبدأ التحفيز الـذايت حيـنام يتحـول اإلنسـان إىل مفكـر إيجـايب يسـتخدم 

ًحوارا داخليا مشجعا وصورا ذهنية محفزة، كام يقوم عىل نقد ذاته نقدا إيجابيا بناء ً ً ً ً ً. 

، إىل أن 1995عـام " التحفيـز الخـارق"  يف كتابـه Deam R. Spitzerويشري دين سبتزر 

ًفيز الذايت ينبعث تلقائيا متى أشبع العمل الرغبات اإلنسـانية للفـرد، وينشـق مـن هـذه التح

الرغبات ما ميكن أن نسميه القوى الحافزة، وهـي ظـروف العمـل التـي ميكنهـا حفـز الفـرد، 

 : وميكن تحديد هذه الرغبات كالتايل

 رغبة النشاط. 

 رغبة امللكية. 

 رغبة السلطة. 

 رغبة االنتامء. 

 اس بالتمكنرغبة اإلحس. 

 رغبة اإلنجاز. 

 رغبة اإلحرتام. 

 رغبة املعنى. 

ملزيد من النشاط والعمل، يجب عىل اإلنسان حفز ذاتـه، والتوافـق الـنفيس ... باختصار

 .واالجتامعي واإلداري، وأن ال يضخمها أو يحقرها أو يغلق عليها

  :Self Development تنمية الذات 

ها وتفعيلها لتحقيـق األهـداف املطلوبـة، ومـن عملية يقصد بها تحسني الذات وتطوير

 - التفكـري اإليجـايب - االسـتفادة مـن خـربات اآلخـرين - املالحظـة –القـراءة : وسائل تنميتهـا

 معرفـة - معرفة جوانب الضـعف يف الـذات والعمـل عـىل التغلـب عليهـا -مامرسة الرياضة 

 عتـاب -عنـد األداء الجيـد  مكافـأة الـذات -جوانب القوة يف الذات والعمـل عـىل تـدعيمها 

 . املرونة والقدرة عىل التكيف-النفس عىل األداء السئ 
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 :إدارة الوقت

، "إن الشخص الذي ال يستطيع إدارة وقتـه، ال يسـتطيع إدارة أي شـئ: "يقول بيرت دركر

، وينصـحنا "إن فن الحياة األكرب هو االنتفاع بالوقت أحسن انتفاع: "ويقول صمويل جونسون

الوقت هو الحياة، والحياة هي الوقت، فإذا أضعت وقتـك، فإنـك تضـيع "بأن : وماسبورتر س

ً، وتقـديرا لقيمـة الوقـت تقـول "حياتك، وإذا سيطرت عىل وقتك، فإنك تسـيطر عـىل حياتـك

 .الوقت من ذهب، الوقت مال، الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك: األمثال الشعبية

ارة وقته بشكل فاعل وناجح، ويحاول تعليمـه والكوتش يحاول مساعدة العميل عيل إد

عادات وسلوكيات تساهم يف االستفادة من الوقت بشكل رشيد، ومـن توزيعـه بشـكل سـليم 

 ...عيل األولويات التي يجب ترتيبها حسب درجة أهميتها

 : التعامل السليم والفعال مع املشكالت

، فاملشـكالت ظـاهرة ال يوجد فرد، أو جامعـة، أو منظمـة، أو مجتمـع بـدون مشـكالت

حتمية يف الحياة اإلنسانية، فعيل سبيل املثال ال يوجد إنسان بدون مشـكالت واليوجـد مـدير 

بدون مشكالت، والعربة هنا ليست يف وجود هذه املشكالت؛ بل يف الكيفية إيل يـتم التعامـل 

سـبب بها مع تلك املشكالت، فاملشكالت نقمة ونعمـة يف الوقـت نفسـه، فهـي نقمـة ألنهـا ت

الرضر والقلق والتوتر والخوف والخسائر، وألنها تحتاج إىل املوارد والوقـت والجهـد لحلهـا أو 

ًعالجها، إال أن املشكالت أيضا نعمة، ألنها قد تكون سببا يف التطوير، وفرصة للنجـاح، وتظهـر 

 . العيوب، وتساهم يف تدعيم مناطق القوة، وتقوى العالقات

 أن هناك حل لكل مشكلة، حيـث يـرى كوتشنجنة الومن الفرضيات املهمة يف مه

كثري من الباحثني أنك حني تؤمن بوجود حل ألي مشـكلة قامئـة، سـيكون لـديك فـرص 

عادة ما يكون التقديم أو العرض األول للمشـكلة اليتضـمن أسـبابها . أكرب إليجاد الحل

وء عليهـا، الرئيسة، وعندما تتمكن من تحديد األسباب، فإن ذلك يلقي مبزيـد مـن الضـ

 وهنا يختفي الشكل الذي عرضت به أوال، وتظهر املشكلة عـيل حقيقتهـا، وهـذا يؤكـد 
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 .مقولة أنه ليس هناك فشل، هناك تغذية عكسية أو مرتدة

قد تكون املشكلة كام عرضـت جـزءا مـن الـتعلم الـذي يقـودك يف النهايـة إيل تحقيـق 

، إال أنه ميكنك إزالتهـا، أو االلتفـاف مـن هدفك، وعيل الرغم من أنها تعترب عائقا عيل الطريق

حولها أو القفز فوقها، أو قد تكتشف طريقا آخر تستخدمه، والنظر إىل املشـكالت يجعـل أي 

مشكلة وكأنها درجة تخطو عليها لتصل إىل الدرجة األعىل، والتي توصلك إيل غايتهـا النهائيـة، 

 . واألمر يتوقف عىل رؤيتكوكام يؤكد كثري من الخرباء فإن كل مشكلة متثل فرصة،

 :أخطاء يتم الوقوع فيها عند التعامل مع املشكالت

هناك أخطاء عديدة يتم الوقوع فيها عند التعامل مع املشكالت، يجب عـيل أي فـرد أو 

 :جامعة أو منظمة أو مجتمع تجنب الوقوع فيها، من هذه األخطاء

 اإنكار املشكلة أو تصغريها أو تكبريها أو التهوين منه. 

 الهروب من مواجهة املشكلة. 

 القفز إيل الحلول بدون دراسة وتشخيص للمشكلة. 

 التحيز وعدم املوضوعية عند دراسة املشكلة. 

 النظرة غري الشاملة للمشكلة. 

 النظرة إىل املشكلة من منظور واحد أو من منظور تخصص واحد. 

 تقليد اآلخرين يف حل املشكالت. 

 تطبيق حلول جاهزة. 

 م بخطوة اقرتاح الحلول العديدة والبديلة للمشكلةعدم االهتام. 

 عدم االهتامم بتقييم الحلول العديدة أو البديلة املطروحة لحل املشكلة. 

 غياب املوضوعية يف تقييم هذه الحلول. 

 استخدام معلومات قدمية أو غري مرتبطة أو ثانوية أو غري دقيقة. 

 االستفادة الشخصية من املشكلة أو من حلولها. 
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 :املشكالت/ أساليب مواجهة املواقف

يواجه اإلنسان مواقف صعبة عديدة ومشكالت عديدة، فيتحرك ملواجهتها، وميارس عدة 

 :أساليب ملواجهة هذه املواقف، منها

 . Copingانتظار حدوث هذه املواقف ثم التحرك ملواجهتها  -1

ا مـامرس السـلوك  من مواجهة هذه املواقف، أو ما يطلق عليه أحيانEscapingالهروب  -2

 .االنسحايب

 . لهذه املواقف واالستسالم للواقع، وعدم التحرك ملواجهتهAcceptanceالقبول  -3

 لهذه املواقف، مع حقيقة وجودها، واملنكر هو الشـخص الـذي يحجـب Denialاإلنكار  -4

الحقيقة غري املرغوب فيها، وال يستطيع تقبل مـا تدلـه عليـه حواسـه، وإذا اسـتمر عـيل 

دما يلتقي بالحقيقة، فإنها متثل بالنسبة له أزمة وليس عيل شكل مجموعة من موقفه عن

 .املشكالت البسيطة القابلة للحل

 أي مواجهة هذه املواقـف بـدون دراسـة Jumping To The Solutionالقفز إىل الحل  -5

 .وتحليل وتخطيط، بل االنتقال من مرحلة إدراك هذه املواقف إيل مرحلة املواجهة لها

 ) Preventionالوقاية ( عيل تجنب الوقوع يف هذه املواقف العمل -6

مبعني مواجهة هذه املواقف بالوقاية منها : Scientific Way Copingاألسلوب العلمي  -7

عيل أن تكون املواجهة مستندة عيل املـنهج العلمـي، ومتـر . أوال إذا حدثت بالعالج ثانيا

 .كل سليممبراحل الدراسة والتخطيط والتنفيذ والتقويم بش

إىل واإلنسان غالبا يستخدم أكرث من أسلوب يف التعامل مع هذه املواقـف، حيـث يتجـه 

 . اختيار اثنني أو أكرث من هذه األساليب ليضع منظومته الخاصة للتعامل مع هذه املواقف

والكوتش يحاول أن يساعد الناس أو العمالء عيل تعلم ومامرسة األسـاليب اإليجابيـة يف 

 . واملمثلة يف األسلوبني اآلخرينPracticing Positive Coping املواقف مواجهة هذه
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 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

  منوذج أسئلة ملــاذا : أوال 

  منوذج األهداف: ثانيا 

  منوذج عظام السمكة: ثالثا 

  ذج الشجرةمنو: رابعا 

  منوذج عجلة الحياة: خامسا 

  منوذج: سادسا   GROW 

  منوذج: سابعا TOTE 

  منوذج الحياة: ثامنا 

  منوذج: تاسعا SWOT 
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ًكامنـا، بأنه أداة تحليلية ونسـًقا : Model  النموذج) 2017(يعرف أحمد ابراهيم خرض 

يدرك الناس من خالله واقعهم، ويتعاملون معه ويصوغونه، فالنموذج بنيـة فكريـة تصـورية، 

ًيجردها العقل اإلنساين من كم هائل من العالقات والتفاصيل، فيختار بعضها ثم يرتبها ترتيبـا  ُ ٍُّ ِّ

ًخاصا، أو ينسقها تنسيًقا خاصا؛ بحيث تصبح مرتابطة بعضها ببعض، ترابطـا يت ٍّ َّميـز بـاالعتامد ٍُّ

ًاملتبادل وتشكل وحدة متامسكة يقال لها أحيانا عضوية ُ َ. 

مجموعـة مـن العنـارص املتكاملـة أو : أن النموذج هو) 2012(ويري ماهر أبو املعاطي 

الخطوات املرتابطة التي تتعلق باملامرسة يف مواقف مهنية محـددة مرتبطـة بإحـدى مـداخل 

 . املواقف املتشابهةاملامرسة املهنية وتصلح للتعميم يف

هـو ربـط املفـاهيم : أن الهـدف مـن النمـوذج) 2010(كذلك يـري طلعـت الرسوجـي 

 العديدة واملتفرقة املتباينة والتي غالبـا مـا تكـون غـري مكتملـة وواضـحة وشـاملة، وذلـك يف 
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صورة مكتملة، ونعني بذلك أن الهدف من النموذج هو محاولـة الفهـم الكـيل وإدراك الكـل 

ألجزاء املنفصلة، كام أن النموذج علميـا تصـنيفات أكـرث عموميـة وأقـل مـن النظريـة وليس ا

Theory ويتحول إيل نظرية علمية إذا ما كان أكرث عمومية يف اختباره إمبرييقيا، ولذا فيجب ،

 .اختباره ميدانيا من خالل العديد من البحوث والدراسات

أمنـاط مـن العالقـات التـي وضـعت ميكن القول بأن الـنامذج هـي ... ويف ضوء ما سبق

لتوضيح جزء محدود من الواقع، والتي وجد أنها مفيدة وترشدنا يف دراسة وفهم هذا الواقـع، 

والهدف الرئييس من توفري هذه النامذج هو تقديم بعض األدوات أو الوسائل التـي ميكـن أن 

وتسـهل لـه عمليـة تسهل عملية الفهم لدى الكوتش للظواهر واملشكالت التى يتعامل معها، 

املساعدة التي يتويل قيادتها بهدف مساعدة العمـالء، أيضـا الـنامذج تعتـرب أداة أو وسـيلة ىف 

 .عملية تحسني األداء املهني للكوتش

مهنـة اإلدارة ومهنـة التـدريب ومهنـة : هذا وهناك مناذج عديـدة يف مهـن أخـري مثـل

نهـا يف تحقيـق أهـدافها، ويف نجـاح  االسـتفادة مكوتشـنجالخدمة االجتامعية، ميكـن ملهنـة ال

الكوتش يف القيام مبهامه وأدواره املهنيـة، عنـدما يعمـل مـع العمـالء، والفصـل الحـايل يلقـي 

 .الضوء بإيجاز عيل بعض هذه النامذج

 The 5 Whyمنوذج أسئلة ملــاذا ؟ : أوال

ه، ووسـيلة السؤال هو أصل املعرفة، ووسيلة للتعلم وللتعليم وللتدريب، وإثـارة االنتبـا

للتخاطب وتبادل لألفكار والتعبري عن الرأي وتقديم املقرتحات، وأيضا وسيلة لتحفيز وتشغيل 

 . العقول للبحث عن اإلجابة

ولألسئلة أنواع عديدة، فالكوتش ال يستخدم األسئلة املغلقة وااليحائيـة والناقـدة والتـي 

فتوحـة والحواريـة دون نقـد أو تتسم بالسخرية، بينام يستفيد ويستخدم ويوظف األسئلة امل

 .سخرية أو توجيه إلجابات معينة
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  The 5 Whyمنهجية أسئلة ملاذا الخمسة 

ترجع بداية ظهور هذا النموذج إىل الثالثينيات من القرن املـايض، عنـدما ابتكرهـا أحـد 

 عاملقة الصناعة اليابانية ساكييش تويودا وهو والـد كيشـريو تويـودا مؤســـس رشكـة تويوتـا،

ـام  ـا إىل االنتشــار والشــهرة ـع ـث أخــذت طريقـه ـاج  ،1970حـي ـرتاتيجية أساســية لإلنـت كاـس

التـي  رشكة تويوتا، وهى اسـرتاتيجية تسـاعدك يف معرفـة األسـباب الجذريـة للمشـكلة داخل

 : مثل) ملاذا؟(يعاين منها العميل، ويف هذه املنهجية يتم طرح خمسة أسئلة كلها تبدأ بـ 

  ملاذا حدثت املشكلة ؟ -1

 ملاذا حدثت اآلن ؟ -2

 ملاذا حدثت بهذا الشكل ؟ -3

 ملاذا مل نتمكن من الوقاية منها ؟ -4

 ملاذا مل يتمكن املوظفني من حلها، فتم تصعيدها إيل أعيل لحلها ؟ -5

عمليـة تســاؤل للوصـول إىل  ، بأنـه)ملـاذا(هذا وميكن تعريف أسلوب األسئلة الخمسة 

ئج املرتتبة عليها، مـام يتـيح لنـا الفصـل والتفرقـة العالقة بني العوامل املسببة للمشكلة والنتا

، لنصل إىل األسباب الفعليـة للمشـكلة أو حالـة عـدم املطابقـة "أعراض وأسباب املشكلة" بني

 ).2014: أمجد خليفة(داخل منشأتك، ومن ثم وضع اإلجراءات التصحيحية املناسبة لها 

 :زها عن غريها، مثلوتتسم هذه االسرتاتيجية بالعديد من السمـات التي متي

 .دون االستعانة باألساليب اإلحصائية يسهل استخدامها وتطبيقها: البســاطة -1

 .تساعد عىل الفصل والتفرقة بني أعراض املشكلة وأسبابها :الفاعلية -2

 .بني جميع أسباب املشكلة "العالقات "  تساعد يف تحديد: الشمـولية -3

ريهـا مـن اسـرتاتيجيات تحسـني الجـودة ميكـن اسـتخدامها مبفردهـا أو مـع غ :املــرونة -4

 .ومعالجة املشكالت
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 للمشـاركة وتكـوين - من داخل وخارج املنشـأة –فهي تحفز الجميع : محفزة للمشاركة -5

 .فريق عمل

وال تتطلـب  فريـق العمـل ترتكز هذه االسرتاتيجية بصـفة خاصـة عـىل :انخفاض التكلفة -6

 )2014: أمجد خليفة. (توفري أي متطلبات أخرى

 SMARTERمنوذج األهداف : اثاني

 هو بيان بالنتيجة املطلوب تحقيقها يف تاريخ معني، وهو النهاية املطلـوب Aimالهدف 

الوـصـول إليـهـا، أو الغاـيـة اـملـراد تحقيقـهـا، أـخـريا الـهـدف أداة تـحـدد االتـجـاه وتجعلـنـا نرـكـز 

 .لتحقيقه

سليم، فتحديد ًوبدون أهداف محددة، من السهل جدا الخروج عن الطريق املناسب وال

ُاألهداف يساعدنا عىل توضيح النتائج التي نسـعى لتحقيقهـا سـواء ألنفسـنا أو للغـري، ويعـد 

ًتحديد األهداف عنرصا مهام يف التحفيز، حيث أن التحديد الواضح ملا يجب أن نحققه، يؤدي 

ي ال إىل أن االندفاع نحو تحقيق األهداف الحقيقية، ويبعـدنا عـن االنشـغال يف األنشـطة التـ

حاجة لنا بها، أخريا فـإن تحديـد األهـداف يسـاعدنا يف الحصـول عـىل املعلومـات عـن مـدى 

 . تقدمنا نحو تحقيق األهداف

 : (S) ): (Specificالبد من اختيار ووضع األهـداف بشـكل محـدد وواضـح، ..  محدد وواضح

بـالغ واالبتعاد عن األهداف العامة املصاغة بشكل أديب أو بشـكل هالمـي أو بشـكل م

 .فيه

: (M) ) : (Measurableالبد من وضع األهداف بحيـث تكـون قابلـة للقيـاس .. قابل للقياس

عـن % 10زيادة اإلنتاج بنسبة : بشكل كمي باألرقام والنسب والتوقيتات الزمنية، مثل

املعدل الحايل السنة القادمة، وبالتايل ميكن قياس مدى التقدم أو التأخر أو النجـاح أو 

 .تحقيق األهداف وبأي درجة أو نسبة أو معدلالفشل يف 

: (A) ) : (Achievableالبد من اختيار ووضع األهـداف القابلـة .. قابل للتحقيق 
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للتحقيق يف ضوء املوارد واإلمكانات والظروف والبيئة املحيطة واملخاطر، واالبتعاد عن 

 .األهداف الحاملة واملبالغ فيها وغري الواقعية

: (R) ) (Relevant :مبعنى أن تكون األهداف مرتبطة معا، ومرتبطة مبجـال حياتـك .. مرتبطة

أو نطاق عمل املنظمة، وتتجه مبارشة تجاه تطـوير السـلعة أو الخدمـة التـي تقـدمها 

 .املنظمة

: (T) ) : (Time boundedأي وجود جدول زمني محـدد وواضـح .. محدد التوقيتات الزمنية

 .لتحقيق األهداف التي تم وضعها

: (E) ): (Effectiveمبعنـى هـل الهـدف يراعـي ترشـيد اسـتخدام املـوارد، أم ..  كفاءة الهدف

 .يسبب إرساف أو تبديد يف املوارد

: (R) ): (Reliableوهـل اآلخـرين شـاركوا يف اختيـاره ووضـعه، ..  هل الهدف جدير بالثقـة؟

 .وبالتايل يتقبلونه ويثقون فيه

 قائم عيل أهمية تحديد مقومات أو خصائص SMARTERمنوذج األهداف .. مبعنى أن

 : األهداف الجيدة، وهو يتميز بـأنه

 محدد بدقة، ومقبول ومفهوم ومرن. 

 طموح وواقعي، وميكن قياسه وتحقيقه. 

 تم وضعه بشكل جامعي وبطريقة دميقراطية، ويراعي ثقافة املجتمع. 

 يتحدث عن النتائج وليس األنشطة، ومرتبط بنطاق زمني محدد. 

 قة مع رؤية ورسالة املنظمة واألهداف األخريمتف. 

 منوذج عظام السمكة: ثالثا

ً، ويطلق عليه أحيانـا اسـم مخطـط Fish Bone Digramمنوذج عظام السمكة 

 نسـبة إىل Ishikawa Diagram أو مخطط إشكاوا Cause & Effectالسبب والتأثري 

 هـو عبـارة عـن تعبـري مـريئ إشكاوا األستاذ ىف جامعة طوكيو باليابان، وهذا النموذج 

 



 192 الفصل التاسع
 

 

للعالقة بني األسباب ومشكلة معينة، ويساعد عىل تعرف األسباب املؤدية لإلنحراف عن األداء 

 .املطلوب واملتوقع

 
وهذا النموذج عبارة عن رسم عـىل هيئـة عظـام السـمكة، يـتم كتابـة املشـكلة داخـل 

لـك تحديـد أسـباب املشـكلة، املثلث عىل الجانب األميـن، والـذى ميثـل رأس السـمكة، يـىل ذ

 .وتدوينها ىف املربعات املرسومة عىل عظام السمكة

 :وعند تحقيق عملية تحليل املشكلة بشكل جيد يجب مراعاة اآلىت

 أن املسئولني عن عملية تحليل املشكلة متفهمون بشكل كبري للمشكلة. 

 أن الجميع يوافق عىل أسباب املشكلة التى تم تحديدها. 

 بني األسباب الحقيقية واألسباب السطحية للمشكلةرضورة التمييز . 

 رضورة عدم الخلط بني أسباب املشكلة ونتائجها. 

 أهمية تحديد األسباب الرئيسة، ومتييزها عن األسباب الفرعية. 

 يقوم الكوتش مبأل الرسم مبفرده. 

 العمالء مأل الرسم مبفرده أو مبفردهم/ أطلب من العميل. 

 الرسم مبفردهمأطلب من أرسة العميل مأل . 
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  أعرض هذه الرسوم عىل العميـل أو العمـالء للتوصـل إىل اتفـاق عـىل رسـم واحـد يعـرب

 .بصدق وموضوعية عن املشكلة وأسبابها الرئيسة والفرعية

 Tree Model  منوذج الشجرة: رابعا

 ....) زيادة السلوك العدواىن، أو زيادة العصبية،: مثال(حدد املشكلة املراد تحليلها 

 ارسم شجرة. 

  للشجرة) الكبرية(أكتب األسباب الرئيسة للمشكلة عىل الجذور الرئيسة. 

 للشجرة) الصغرية(أكتب األسباب الثانوية للمشكلة عىل الجذور. 

  للشجرة) الكبرية(أكتب النتائج الرئيسة للمشكلة عىل الفروع الرئيسية. 

  للشجرة) ريةالصغ(أكتب النتائج الثانوية للمشكلة عىل الفروع الفرعية. 

 العمالء يرسمون الشجرة من وجهة نظرهم/ اجعل العميل. 

 العمـالء حـول رسـم الشـجرة الخـاص بـك ورسـم / قم بعقد مناقشة جامعية مع العميل

 . العمالء/ الشجرة الذى قدمه العميل

  Life Wheelمنوذج عجلة الحياة : خامسا

ىل عدة أقسام بأقطـار متسـاوية عجلة الحياة أو دائرة الحياة، عبارة عن دائرة مقسمة إ

 حيـث أن 10:(1( دوائر بشكل أصغر، لتكون مقياس من 10وبداخلها )  أو أكرث أو أقل10–8(

 من القطـاع الصـغري إىل القطـاع الكبـري، وحيـث أن 10 واألبعد 1األقرب إىل مركز الدائرة هو 

مجة اللغوية العصوية، املركز نفسه قيمته صفر، وهى أحد األدوات املستخدمة يف مترينات الرب

 ألنشـطتك – مقيـاس –من أجل حساب اتزانك الشخيص من جميع الجوانب، ويعترب كميزان 

املختلفة للحياة يف الوضع الراهن، إلعطائك قراءة دقيقة لألشـياء التـي تحـيط بـك يف الوقـت 

 ).2016: أثري القحطاين وهاين باحويرث(الحارض 
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 كيف نرسم عجلة الحياة ؟ 

 الجانب الديني، والصحي، واالجتامعي، والعمـيل : د الجوانب املهمة من حياتكبداية حد

 .تستطيع إضافة كل ما هو مهم لك من جوانب… 

  انظر إىل كل جانب من هذه الجوانب، ومدى رضاك عن نفسك يف هذا الجانب وجوانب

 .التقصري فيه، بدءا بالجانب األكرث أهمية، ثم املهم، ثم األقل أهمية

 ثلث بحسب نسبة رضاك، وهكذا يف كل الجوانبظلل امل. 

 
ويف عجلة الحياة ميكنك معرفة القصور يف أي املجاالت لتقوم بزيادة الفعالية فيـه؛ 

ليك تزيد من تقييمك؛ حتى تقوم بتعبئة كامل الدائرة، وكذلك تعطيك مـدى اتزانـك، أو 

صـدقاء واألنشـطة التضـحية بالعائلـة، واأل: إطغاء أي مـن األنشـطة عـىل األخـرى، مثـل

 قد عرفت أين تقف يف حياتك وقريبا ستحدد إتجاهك أيضا، ... االجتامعية لسبب العمل
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 :ما تحتاجه األن هو بعض التأمل يف كل جانب من الجوانب، اسأل نفسك بعض األسئلة

 هل أنا راض بحيايت بهذا الشكل؟ -1

 ما أكرث الجوانب التي ميكن إهاملها، حيث تعود بالرضر عيل؟ -2

 ا الذي أوصلني إىل هنا ؟م -3

 ما الذي سبب عدم توازن العجلة؟ -4

 ما الذي ممكن أن أفعله لتحسني كل جانب ؟ -5

اكتب كل ما يخطر ببالك بكل رصاحة ووضوح، وال تخف من األفكار الكبرية، أنها مجرد 

مقرتحات ستعمل عىل تنقيتها الحقا، لكن يجب أن تغـوص يف أعـامق نفسـك؛ لتعـرف كيـف 

ال تدخل يف حلقة لوم النفس واآلخرين، انك اآلن تقوم بخطوة كبرية نحـو  … وصلت إىل هنا

بل كيفيـة تـأثرك مبـا حـدث هـى التـى تحـدد , تذكر أن ليس ما حدث لك... التغيري املطلوب

كيفية شعورك، وال يوجد يشء يحدث إضطراب لك سوى أفكارك أنت، وأنت لديك القوة عىل 

 ).2016:  القحطاين وهاين باحويرثأثري(تغيري كل األفكار التى داخلك 

ميكنك تطبيق منوذج العجلة أو الدائرة يف كل يشء تحتاجه تقريبا، فليس من الرضوري  

أن يكون للحياة فقط، بل ميكنك مثال تطبيقه عىل مرشوع تقوم به وتقوم بتقسـيمه إىل عـدة 

 .أقسام

 GROWمنوذج : سادسا

ـام ـرين، ـه ـص يف أـم ـوذج متخـص ـو مـن ـع :  ـه ـض

 ف، وـحـل املـشـكالت، وـتـم تـطـويره يف بريطانـيـا الـهـد

يف فرتة الثامنيات والتسعينيات من القـرن املـايض، وال 

ـوذج، إال  ـذا النـم ـي لـه ـر الحقيـق ـد املبتـك ـن تحدـي  ميـك

ـوير  ـيهم الفـضـل يف تـط ـة أـشـخاص ينـسـب إـل  أن ثالـث
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 بهـذا جراهام أليكسندر وأالن فني وجون وايتمور، وتـم تسـمية النمـوذج: هذا النموذج، هم

 :ألنه مكون من املكونات الرئيسة التاليةGROWاملصطلح 

 الهدف Goal 

 الواضع الحايل Reality 

 املعوقات والحلول Obstacles & OPTIONS 

 الخطة Way Forward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يعمل هذا النموذج يف مراحل متتابعة، فهو عبارة عن أربعة مراحل أساسية، هي

 .ليهتحديد الهدف املأمول الوصول إ -1

 ُ بعد املسافة عن الهدف - املوارد الحالية -نقاط القوة والضعف: تحديد الوضع الحايل -2

 . تحديد الصعوبات والعوائق واملشكالت التي متنع الوصول للهدف -3

إيجاد طرق حل الصعوبات والعوائق واملشكالت، ووضع الخطط الالزمة للوصول للهدف  -4

 ).2016: ين باحويرثأثري القحطاين وها(ومواجهة هذه املعوقات
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  TOTE  منوذج: سابعا

 ويستخدم عندما نرغب يف TOTEأحد النامذج املهمة يف التخطيط االسرتاتيجي منوذج 

، حيـث نبـدأ )الحالـة املرغوبـة(يحقق أو يشـبع رغباتنـا ) الحصيلة(الوصول إىل هدف معني 

داخليـة أو ( ذلـك بتحديد الحصيلة ورشوط الوصول إليهـا، ثـم نجمـع املصـادر املعينـة عـىل

، وفرزها وتصنيفها، ثم اختبارها وعرضها عىل رشوط الحصيلة، فـإذا توافقـت، نتخـذ )خارجية

 قرارنا املناسب، أو نعيد التقييم بناء عىل ما يستجد من معلومات أو تغيري يف الرشوط

 : هى اختصار لعنارص هذا النموذج وتفصيلها كالتايلTOTEكلمة 

)T (  املحفزTRIGGER :و مجموعة املعايري التي نضعها للوصول إىل الحالة املرغوبةه. 

)O ( التشغيلOPERATE  : أي جمع

ــائها  ــة أو إنـش ــات الالزـم البياـن

أفكار، أحاسيس أو تصورات أو (

ـسـواء ـمـن ) حـتـى أرـقـام بيانـيـة

الـعـامل الـخـارجي أو ـمـن داـخـل 

 .أنفسنا

)T (  االختبارTEST :  عرض ومقارنـة

 التـي وضـعناها يف الخطـوة األوىل، واسـتبعاد مـا ال تنطبـق عليـه البيانات مع املعـايري

 .الرشوط أو ال يحقق الحالة املرغوبة

)E (  الخروجEXIT : لحظة الخروج هي نقطة اتخاذ القرار بناء عىل نتيجـة االختبـار، وهـذا

 .يحدث عند تطابق املعايري مع البيانات

 

Test 

Operate 

Congruity 

 Incongruity

Exit
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عاد تدويرها من جديد، وقد يكون ذلك إذا مل يكن هناك تطابق فإن هذه االسرتاتيجية ي

تغيري الحصـيلة، أو تعـديل املعـايري املحـددة للحصـيلة، أو التوصـل إىل : ألحد األسباب التالية

 ).2016: أثري القحطاين وهاين باحويرث(معلومات جديدة ملقارنتها 

    Model The Life: منوذج الحياة: ثامنا

 بواسـطة 1980 االجتامعي، حيث تم تقدميه يف هو أحد مناذج املامرسة يف مهنة الخدمة

، ويركز عىل التفاعل املتبادل بني اإلنسان والبيئة، Germain & Gittermanجريمان وجرتمان 

ويهتم بحياة اإلنسان، ومراحل منوه، والحاجات املطلوب إشباعها يف كـل مرحلـة، واملشـكالت 

 .التي قد تواجهه عندما ينتقل من مرحلة إىل أخرى

 بأنه سلسلة متالحقـة ومتتابعـة Growthفة عامة فإنه ميكن تعريف مفهوم النمو وبص

ومرتاكمة من التغريات التي تسري نحـو اكـتامل النضـج، وذلـك يف جميـع جوانـب الشخصـية 

االنسانية، وهي الجوانب العقلية والنفسية واالجتامعية والخلقيـة التـي تطـرأ عـىل اإلنسـان، 

النمـو الجسـمي، أو : (يـف أن هنـاك أنـواع مـن النمـو، منهـاوكام هو واضح مـن هـذا التعر

البيوـلـوجي، أو العـقـيل، أو الفـكـري، أو اـلـنفيس أو الـعـاطفي أو الوـجـداين، أو االجتامـعـي، أو 

 ...). اللغوي، أو الديني أو األخالقي أو القيمي

ولعل تحديد هذه األنواع يرجع إيل أن اإلنسان مكون أصال من جسـم، وعقـل، ونفـس، 

و كائن اجتامعي يحتاج أن يتفاعل مـع اآلخـرين، ويحتـاج إيل تعلـم اللغـة للتواصـل مـع وه

 .اآلخرين، ويحتاج إيل تعلم الدين لرسم الطريق القويم له؛ وليعرف الحالل من الحرام

فجـأة،  مستمر، ومطرد، ومتتابع، ومنتظم، ومتدرج، وال يحدث: ومن خصائص النمو أنه

ث إيل األمام خطوة بخطوة، ويسري يف مراحل، والتحدث فيه وال يحدث بشكل عشوايئ، ويحد

 . قفزات، ويكون كمي وكيفي، ويكون عضوي ووظيفي، وله غاية واحدة هو اكتامل النضج
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 : مراحل منو اإلنسان

اإلنسان ككائن حي مير يف حياته مبحطات يف حياته من بداية ووسـط ونهايـة، ومبراحـل 

 - مرحلة املراهقـة - مرحلة الطفولة - مرحلة الوالدة -لوالدة مرحلة ما قبل ا :منو، هي كالتايل

 . مرحلة الوفاة- مرحلة الشيخوخة - مرحلة النضج أو الكرب -مرحلة الشباب 

وكل مرحلة من هذه املراحل تظهر لإلنسان حاجات معينة فيها مشكالت معينـة، ومـن 

 Eriksonح، نظريـة إريكسـون املحاوالت التي ميكن االستفادة منها يف هذا الشأن بشكل واض

ًعن املراحل الثامنية لإلنسان محددا لكل مرحلة مـن مراحـل النمـو نـوع الحاجـات الالزمـة، 

، ومحـاوالت كـل )2انظر جدول رقـم (واملهام، والغاية، ومجال العالقات الخاصة بكل مرحلة 

ل  يف تحديـد مراحـJoseph Anderson وجوزيـف أندرسـون Carol Meyerمن كارول مـري 

الحياة لدى اإلنسان واحتياجاته األساسية، واملشكالت املصـاحبة، وبـرامج الرعايـة االجتامعيـة 

 .املناسبة لكل مرحلة

كذلك يحاول منوذج الحياة أن يوضح الربامج والخدمات التـي يحتاجهـا اإلنسـان يف كـل 

النمـو، مرحلة، إلشباع حاجاته، وتجنب وقوعه يف املشكالت الخاصة بكل مرحلة مـن مراحـل 

ًومن ضمن أبعاد منوذج الحياة أيضا املؤسسات التي يحتاج إليها اإلنسـان يف كـل مرحلـة مـن 

 ). 8-1انظر الجدول رقم (مراحل النمو، 

 تنطلـق مـن مسـلمة هـى إذا كنـا نعـرف – فيام يتعلق بهذا املحور –واملهن اإلنسانية 

  التي ميكن أن يتعرض لها يف كلمراحل النمو أو الحياة لدى اإلنسان واملشكالت، أو األزمات

مرحلة، فإن هذه املعرفة تساعدنا يف عمليـة التنبـؤ بهـذه األمـور ألى شـخص، وبالتـايل 

ميكن وضع برامج وقائية لكل مرحلة منو، هدفها إشباع حاجات الشخص يف كـل مرحلـة، وأن 

 .مير منوه يف هذه املراحل بسالم دون مشكالت أو بأقل قدر ممكن منها
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 ًمراحل النمو النفيس واالجتامعي طبقا : (8-1)م جدول رق

 لنظرية إريك إريكسون

 العالقة الغاية املهام األزمة نوع الحاجات املرحلة م

1 
الرـضــــــاعة 

ــــــيالد( / اـمل
 )سنة

 –األموـمـــــــة
اســــــــتطالع 
الذات والعـامل 

 املحيط به

الثقــــــــــة 
ـــــية  األساـس
وضـــــــدها 

 اإلرتياب

الثقــــــــــة 
ــــــالنفس  ـب

 وباآلخرين

اإلحساس 
 باألمل

 األم

2 
 

طفولــــــــة 
 3: 1مبـكــرة 
 سنوات

ـــــــتعلم   –اـل
 –التخيـــــــل 
ـــــــب   –اللـع
 –األـمــــــــان 

ـــامل  إدراك الـع
 .حوله والذات

ــــتقالل  االـس
ــــــــده  وـض
ـــــــل  الخـج

 والتشكك

ـــــــة  اتكالـي
ــــة   –تبادلـي

ــــتقاللية  اـس
ـن  ـذات ـع اـل

 اآلخرين

اإلحساس 
 بالضبط

 الوالدان

3 
قبل املدرسة 

  سنوات6: 3

النـشــــــــــئة 
 –االجتامعـيــة 
ـــــــب   –اللـع

ــه  ــد ذاـت تأكـي
 . عاملهداخل

املـبـــــــادرة 
وضـــــــدها 
الشـــــــعور 

 بالذنب

ــــــاط  االرتـب
بـــــاآلخرين 
ــــــق  لتحقـي
غاـيـــــــة يف 

 الحياة

اإلحساس 
بالتوجيه 

 الذايت
 األرسة

4 
 االبتدائية

 ).سنة6-13(

مطالب فكرية 
 –واجتامعـيــة 

ـــــــــتامء  االـن
األرسى 
 والنجاح

واملـثــــــابرة 
وضـــــــدها 
الشـــــــعور 

 بالدونية

ــــــاون  التـع
الـهـادف ـمـع 

 اآلخرين

اإلحساس 
 بالكفاية

 الجريان
 واملدرسة

5 

ــــة  اإلعدادـي
والثانوـيـــــة 
املراهقــــــة 

)13-
 )سنة18

–االنجـــــــاز 
انفصال جـزيئ 

 –عــن اآلـبــاء 
ــــتامء إىل  االـن

 األقران

التمـســــــك 
بالهوـيـــــــة 
وضـــــــدها 
ــــــــة  الهوـي

 املشتتة

التزام الذات 
 إزاء اآلخرين

اإلحساس 
 بالوالء

 
 األصدقاء
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 العالقة الغاية املهام األزمة نوع الحاجات املرحلة م

6 
 شباب بالغ

 سنة: 18(

الذات تحقيق 
والتـقــــدير يف 

أدوار القـيـام ـبـ
 البالغ

األلفـــــــــة 
وضـــــــدها 

 العزلة

حب الـذات 
 واآلخرين

اإلحساس 
 بالحب

 األصدقاء
 والزوج

 والزوجة

7 
 بالغ ناضج

  سنة21:6

تحقيق الذات 
ـــــــام  يف القـي

 .بأدوار الحياة

ـــــــاز  اإلنـج
ــــــــده  وـض

 الخمول

ـــــــة  العناـي
ـــــــذات  باـل

 وباآلخرين

اإلحساس 
باالهتامم

التفــاعالت 
األرسـيـــــة 
وأـصـــدقاء 

 .العمل

8 
 بالغ مسن

ــــــنة 65  ـس
 فأكرث

ـــتمرار يف  االـس
ـذات  ـة اـل تنمـي
ـــــة  واملحافـظ

 عىل الطاقة

ــــــل  التكاـم
ــــــــده  وـض
ــــاس  اإلحـس

 باليأس

يصــبح هــو 
ـــــــه يف  ذاـت
وجـــــــــود 

 اآلخرين

اإلحساس 
 بالحكمة

كل األفـراد 
والجامعات
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مراحل الحياة والحاجات التي تظهر خاللها واملشكالت التي تعرتضها ونوع : (8-2)جدول رقم 
 االجتامعية املناسبة لهاوبرامج الرعاية 

 مراحل الحياة واحتياجاتها
املشكالت املصاحبة 

 للمرحلة
برامج الرعاية االجتامعية 

 املطلوبة
 مرحـلـة الطفوـلـة املبـكـرة -1

 ـســـنوات 3اـملـــيالد حـتـــى 
 ) الرعاية الوالدية–اللعب (

عـــدم تـــوفري األبـــوة أو 
 األمومة

 .إهامل األرسة لألطفال
العاهـــــات واألمـــــراض 

 .العقيلوالضعف 

 .الرعاية األرسية
 .الرعاية الطبية

 .برامج تأمني الدخل االقتصادي
 .التوجيه األرسي

 مرحـلــة ـمــا قـبــل ـســن -2
 ســنوات 6-3املدرســة مــن 

ــــــة ( ــــــئة –املعرـف  التنـش
 . اللعب–االجتامعية 

ـعــدم ـتــوافر أو تناـســب 
 .التنشئة االجتامعية

ــــوفري اإلرشاف  ــــدم ـت ـع
 .األرسي املالئم

 .رعاية الطفولة
 .مات اإليواءخد

.خدمات الرعاية يف دور الحضانة

-6رحلة التعليم من سـن -3
 .سنة18

 – التشـــــجيع -التعلـــــيم(
 ).الرتبية

ـــات  مشــــكالت االنحراـف
 .السلوكية لدى الطفل

عدم القدرة عىل التكيـف 
 .مع املدرسة

الرعاـيــة املالمـئــة حـســب ـنــوع 
 .املشكالت كاإليواء

الخدمات الرتفيهية لشغل أوقات 
 .الفراغ

ـة النضــج والرشــد -4  مرحـل
ـات(  21-18مــن ســن ) الثـب

 .سنة
إيـجـاد الفرـصـة يف مامرـسـة (

 أدوار الراشدين والناضجني

ــىل  ــد ـع ــتامد املتزاـي االـع
 .األرسة

ـعــــدم الـقــــدرة ـعــــىل 
 .االستقالل

 .االنحراف والجرمية

ــل أو  ــي والتأهـي ــه املهـن التوجـي
 .التدريب للعمل

 .التوجيه واإلرشاد األرسي
 .ق االستشارةاملساعدة عن طري

 -21 اـكـتامل النـضـج ـمـن -5
 – سنة يف األرسة املبتدئـة 60

ويف األرسة املتوـســط العـمــر 
ـــرص االـعـــتامد ( ـــادة ـف زـي

واالـســــتقاللية الذاتـيــــة يف 
 ).مامرسة أدوار الحياة

ــداع  ــون يف اإلـب ــام تـك واملـه
ـود  ـل الرـك ـار يف مقاـب واالبتـك

 .والجمود والخمول
 

 .انهيار األرسة
ـــالق والســــوء إدار ة الـط

 .الحياة األرسية
 .سوء تدبري الحياة املنزلية

ــــع  ــــكالت األرسة ـم مـش
 .األطفال

 .الفشل يف العمل

 .مكاتب التوجه األرسي
املـحــاكم الشخـصــية ومختـلــف 

 .أنواع املحاكم
ـية  ـراض النفـس مستشــفيات األـم

 .والعقلية
ـــوارث  املســــاعدات ضــــد الـك

 .والنكبات
 .التأمينات االجتامعية
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 مراحل الحياة واحتياجاتها
املشكالت املصاحبة 

 للمرحلة
برامج الرعاية االجتامعية 

 املطلوبة
 60 مرحـلـة ـمـا بـعـد ـسـن -6

سنة متثل مرحلة الشـيخوخة 

 )التكيف مع املجتمع(

 .عدم االهتامم

 .املشكالت األرسية

 .الحاجة للرعاية .املرض

 .املستشفيات والرعاية الطبية

 .مؤسسات رعاية املسنني

 .الضامن االجتامعي

 :وعندما يستخدم الكوتش هذا النموذج فتكون أهدافه

 مرحلة النمو التالية بسالم بدون مشـكالت مساعدة اإلنسان أن ينتقل من مرحلة منو إىل 

 .أو أزمات أو بأقل قدر ممكن منها

 تهيئة اإلنسان اجتامعيا عندما يدخل يف أي مرحلة من مراحل النمو. 

 تعزيز التحوالت يف الحياة مبا تحويه من تغريات يف األدوار واملكانات.. 

 تدعيم النمو االجتامعي لدى اإلنسان يف جميع مراحل النمو. 

  إطالق قدرات اإلنسان لتحقيـق التوافـق الشـخيص واالجتامعـي لديـه مـع املحيطـني بـه

 .والبيئة

 تقليل الضغوط البيئية. 

  SWOT  منوذج: تاسعا

 : يتكون من أربعة مكونات هيSWOTمنوذج سوات أو التحليل الرباعي 

 تحديد مناطق القوة Strengths 

 تحديد مناطق الضعف Weaknesses 

  تحديد الفرص Opportunities  

  تحديد التهديدات Threat  
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 : ويقوم الكوتش بالتشاور مع العميل يف تحديد

 . مناطق القوة لدي العميل، والتي يجب زيادتها وتدعيمها وتعزيزها -1

مناطق الضعف لدي العميل، والتي يجب التقليل منها أو تخفيـف تأثرياتهـا السـلبية أو  -2

 .القضاء عليها

 .نة يف بيئة العميل، والتي يجب عيل العميل االستفادة منهاالفرص املتاحة واملمك -3

التهديدات املوجودة يف بيئة العميـل والتـي تقيـد حركـة العميـل وقدرتـه عـيل تحقيـق  -4

النجاح الشخيص واملهني، وهذه التهديـدات قـد تكـون مشـكالت ومعوقـات وتحـديات 

د هـذه التهديـدات وضغوط سواء يف الحياة أو الدراسـة أو العمـل، واملطلـوب هنـا رصـ

 .وتجنبها، واالستعداد لها والتعامل معها بشكل مناسب وسليم

 : ويف ضوء املعلومات التي تم جمعها عن هذه العنارص ميكن تحديد أدوار الكوتش يف اآليت

 .تدريب وتشجيع العميل عىل كيفية تدعيم مناطق القوة -1

 .ضعفتدريب وتشجيع العميل عىل كيفية تقليل أو إلغاء مناطق ال -2

 .تدريب وتوجيه العميل عىل كيفية االستفادة من الفرص املتاحة واملمكنة يف بيئته -3

تدريب وتوجيه العميل عىل كيفية التعامل مع التهديدات الحالية التي تواجهه، وكيفيـة  -4

 .تجنبها يف املستقبل
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 ، مكتبة لبنان للـنرش والتوزيـع:لبنان(صطلحات العلوم االجتامعية  معجم م:أحمد زيك بدوي

1983(. 

 دار :اإلسـكندرية( قاموس الخدمة االجتامعيـة والخـدمات االجتامعيـة :أحمد شفيق السكري

 .)2000 ،املعرفة الجامعية

 دار :القـاهرة( موسوعة املامرسة العامة املتقدمة للخدمة االجتامعية :أحمد محمد السنهوري

 . )2004 ،النهضة العربية

 موسوعة املامرسة العامـة املتقدمـة للخدمـة االجتامعيـة وتحـديات :أحمد محمد السنهوري

 .)2007 ،2006 ، دار النهضة العربية:القاهرة(القرن الواحد والعرشين امليالدي 

 ، األوسط بأفريقيا والرشقكوتشنج املؤمتر الثاين لصناعة التدريب وال:كوتشنجاالتحاد العريب لل

 2018 :الخرطوم

ـل ـمـامرس ال:ألـطـاف حـسـن املوـسـوي ـدريبي دلـي  )التمـكـني الـشـخيص( كوتـشـنج املـلـف الـت

 ).2011 ،2 ط ، مجموعة انجاز العاملية للنرش والتوزيع:الكويت(
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 رشكـة :الكويـت ()التمكـني الشـخيص( كوتشـنج دليل مـامرس ال121 :ألطاف حسن املوسوي

 .)2015 ،التدريب لالستشارات وكوتشنجمركز اليف 

 املجموعـة العربيـة :القـاهرة( ترجمة هبة عجينة ، اإلدارة الناجحة للمرشوعات: تريفور يانج

 .)2014 ،للنرش والتدريب

 ترجمـة رفـاعي محمـد رفـاعي، ، إدارة السـلوك يف املـنظامت:جريالد جرينربج وروبرت بارون

  .)2004 دار املريخ للنرش، :الرياض(وإسامعيل عيل بسيوين 

 .2016 سبتمرب 22-19 : البحرين، ملتقي التطوير املهني،كوتشنج ماهية ال:خالد العيد

 :القاهرة( ترجمة مدحت محمد أبو النرص ، املفاهيم الرئيسية يف العالقات العامة:ساندرا كان

  .)2014 ، وزارة الثقافة املرصية،املركز القومي للرتجمة

 .)1985 ، مكتبة االنجلو املرصية:القاهرة(مع النامي  خدمة الفرد يف املجت:عبد الفتاح عثامن

 ،كوتشـنج نادي الرشق األوسـط لل:الكويت( كوتشنج الربنامج التدريبي ال:غياث خليل هواري

2016(. 

 املعهـد العـايل :القاهرة( خدمة الفرد يف محيط الخدمة االجتامعية :فاطمة مصطفي الحاروين

 .)1974 ،للخدمة االجتامعية بجاردن سيتي

 . )1995 ، مكتبة لبنان نارشون:بريوت( مختار الصحاح :محمد بن أيب بكر عبد القادر الرازي

 الرعاية االجتامعيـة يف اإلمـارات العربيـة :مدحت محمد أبو النرص وأحمد عبد العزيز النجار

 .)1996 ، مكتبة الفالح: اإلمارات،العني(املتحدة 

 ، دار القلـم للـنرش والتوزيـع:ديب( الوقائيـة  الخدمـة االجتامعيـة:مدحت محمـد أبـو الـنرص

1996(. 

 مجموعـة النيـل العربيـة: القـاهرة( قواعد ومراحل البحث العلمي :مدحت محمد أبو النرص

 ).2004للنرش والتوزيع، 
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 ،للـنرش والتوزيـع  مجموعـة النيـل العربيـة:القـاهرة( لغة الجسـم :مدحت محمد أبو النرص

2006.( 

 إيـرتاك للطباعـة والـنرش :القـاهرة(إدارة منظامت املجتمـع املـدين  :مدحت محمد أبو النرص

 ). 2007والتوزيع، 

 ).2007 ، مكتبة دار السالم:القاهرة( أساسيات علم ومهنة اإلدارة :مدحت محمد أبو النرص

 االتجاـهـات الحديـثـة يف مامرـسـة الخدـمـة االجتامعـيـة الوقائـيـة :ـمـدحت محـمـد أـبـو اـلـنرص

 .)2007 ،يل العربية مجموعة الن:القاهرة(

 :القـاهرة( االتجاهـات املعـارصة يف تنميـة وإدارة املـوارد البرشيـة :مدحت محمد أبو الـنرص

 ).2007، مجموعة النيل العربية للطباعة والنرش

 ).2008 دار الفجر للنرش والتوزيع، :القاهرة( إدارة الذات :مدحت محمد أبو النرص

 دار الفجـر للـنرش :القـاهرة( الخدمة االجتامعيـة  فن مامرسة مهنة:مدحت محمد أبو النرص

 . )2009 ،والتوزيع

 ، املجموعـة العربيـة للـنرش والتوزيـع:القـاهرة( اإلدارة بـالحوافز :مدحت محمد أبـو الـنرص

2009(. 

الـدار العامليـة للـنرش : الجيـزة( قـيم وأخالقيـات العمـل واإلدارة :مدحت محمـد أبـو الـنرص

 ).2009والتوزيع، 

 املجموعة :القاهرة( مقومات التفكري والتخطيط االسرتاتيجي املتميز :د أبو النرصمدحت محم

 .)2010 ،العربية للطباعة والنرش

 مكتبـة املتنبـي للـنرش :الدمام( الخدمة االجتامعية ورعاية الشباب :مدحت محمد أبو النرص

 .)2013 ،والتوزيع

 كليـة :القـاهرة(والخدمة االجتامعية  االتجاهات الحديثة يف الرعاية :مدحت محمد أبو النرص

 ).2013 ،جامعة حلوان،الخدمة االجتامعية
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 :الجيـزة( مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية يف مجال رعاية الشـباب :مدحت محمد أبو النرص

 .)2014 ، أكتوبر6املعهد العايل للخدمة االجتامعية ب 

 Current Trends in Social Work Education and ":ـمـدحت محـمـد أـبـو اـلـنرص

Practice, With Special Reference to the Egyptian Experience" 

 مـع اإلشـارة إيل التجربـة ،االتجاهات الحديثة يف تعليم ومامرسة الخدمـة االجتامعيـة(

 جامعة -، املؤمتر العلمي السنوي السابع والعرشون لكلية الخدمة االجتامعية (املرصية

 .2014ارس  م13-12 : القاهرة،حلوان

 ، كليـة الخدمـة االجتامعيـة:القـاهرة( الخدمة االجتامعيـة الدوليـة :مدحت محمد أبو النرص

 .)2014 ،جامعة حلوان

 مهارة الزيارة املنزليـة يف البحـث االجتامعـي والخدمـة االجتامعيـة :مدحت محمد أبو النرص

 .)2014 ، جمعية اختار أرسة الخريية:القاهرة(

 :القـاهرة( اسـرتاتيجية كـايزن يف إدارة الجـودة الشـاملة اليابانيـة :مدحت محمـد أبـو الـنرص

 ).2015 ،املجموعة العربية للنرش والتدريب

 ، املجموعـة العربيـة للـنرش والتـدريب:القـاهرة( الحوكمة الرشيدة :مدحت محمد أبو النرص

2015(. 

ة االجتامعيـة  مامرسة مهنة الخدمـة االجتامعيـة يف مجـال املسـئولي:مدحت محمد أبو النرص

 .)2015 ، املكتب الجامعي الحديث للنرش والتوزيع:اإلسكندرية (

 :القـاهرة( ISO 26000 املسئولية االجتامعية للرشكـات واملـنظامت :مدحت محمد أبو النرص

 .)2015 ،املجموعة العربية للنرش والتدريب

 :الجيـزة(تكـاميل  املامرسة العامة للخدمة االجتامعيـة مـن منظـور :مدحت محمد أبو النرص

 .)2016 ، أكتوبر6املعهد العايل للخدمة االجتامعية ب 

ـو اـلـنرص ـة :ـمـدحت محـمـد أـب ـة يف الخدـمـة االجتامعـي  املامرـسـة الخاـصـة والرتاـخـيص املهنـي

 .)2017 ، املكتب الجامعي الحديث:االسكندرية(
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امعيـة  نظريـات ومـداخل ومنـاذج املامرسـة العامـة للخدمـة االجت:مدحت محمد أبو الـنرص

 .)2017 ، املعهد العايل للخدمة االجتامعية بدمنهور:دمنهور(

 املجموعـة :القـاهرة( التنميـة املسـتدامة :مدحت محمد أبو النرص وياسمني مـدحت محمـد

 .)2017 ،العربية للنرش والتدريب

 املجموعـة العربيـة :القـاهرة( مناهج البحث يف الخدمة االجتامعية :مدحت محمد أبو النرص

 .)2017 ، والتدريبللنرش

 كلـيـة الخدـمـة :الـقـاهرة( مقدـمـة يف مهـنـة الخدـمـة االجتامعـيـة :ـمـدحت محـمـد أـبـو اـلـنرص

 .)2018 ، جامعة حلوان، كلية الرتبية،االجتامعية

املجموعـة العربيـة : القـاهرة( مهارات االتصال الفعال مع اآلخـرين :مدحت محمد أبو النرص

 ).2018 ،للتدريب والبحوث والتسويق

 ، املجموعة العربية للنرش والتوزيع:القاهرة( برمج عقلك من جديد :ت محمد أبو النرصمدح

2018(. 

 ، دار العلـم للماليـني للـنرش والتوزيـع:بـريوت(عريب / إنجليزي– قاموس املورد :منري البعلبيك

2016(. 

 ،ة اإلداريـة املنظمـة العربيـة للتنميـ:القاهرة( أخالقيات اإلدارة يف عامل متغري :نجم عبود نجم

2006(. 

 .)2014 ،تنوين العربية( )كوتشنجال( التمكني الذايت :هاين باحويرث

 الرشكـة املرصيـة :القـاهرة( معجـم مصـطلحات الخدمـة االجتامعيـة :يحيي حسـن درويـش

 .)1987 ،العامة

 .)1994 ، دار غريب:القاهرة( نظريات اإلرشاد والعالج النفيس :محمد الشناوي

 . )1977 ، عامل الكتب:القاهرة(جيه واإلرشاد النفيس  التو:حامد زهران
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